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1 Вовед  

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации 

според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги 

преземе следните должности и одговорности: 

 Соодветно да ги земе во предвид мислењата на заинтересираните страни 

 Да го објави предложениот инструмент пред предлагање или усвојување на 

прописот 

 Да ги направи јаво достапни добиените мислења и коментари 

1.1 Зашто АЕК ја разгледува цената на капиталот? 

Цената на капиталот го претставува враќањето на ангажираните средства од страна на 

компанијата. Од регулативна перспектива, овластените оператори за телекомуникациони 

услуги имаат право на соодветна маржа во цените на услугите кои ги нудат, без оглед дали 

се работи за услуги на големо или на мало. Најсоодветен метод за утврдување на разумната 

стапка на поврат е пресметката на цената на капиталот, особено применлив кај услугите на 

големо, како што се интерконекциските услуги кои ги даваат операторите со пазарна моќ, 

кои подлежат на регулатива. 

Должност на регулаторот е да потврди дека цената на интерконекциските услуги кои ги 

обезбедуваат операторите е утврдена врз основа на трошоците. Цената на капиталот 

претставува дополнителен трошочен еленмент во пресметката на трошоците на 

обезбедувањето на интерконекциските услуги. Кога операторот се наоѓа во доминантна 

положба, дополнителни регулаторни одредби може да бидат потребни, како на ниво на 

големопродажба, така и на малопродажно ниво. 

Кога доминантниот оператор обезбедува основните инсталациони услуги за друг овластен 

оператор, цената на тие услуги ќе продуцира долгорочни инкрементални трошоци кај 

другиот оператор. Овие одредби еднакво се однесуваат и на цената на капиталот на 

доминантниот оператор. 

Цената на капиталот треба да претставува соодветен/фер принос за капиталот кој го 

обезбедуваат инвеститорите. Од новите и постоечките корисници на мрежата на 

доминантниот оператор не треба да се бара да ја компензираат цената на капиталот на 

доминантниот оператор, што ќе резултира во зголемување на цените на услугите кои се 

нудат на крајните потрошувачи. 

Затоа регулаторот треба да обезбеди сигурност дека цената на капиталот која се користи за 

пресметка на трошоците, односно цените на услугите на крајните потрошувачи, или цените 

за интерконекциските услуги, ја претставува вистинската вредност, односно оптималната 

цена на капиталот. 

1.2 Значење на цената на капиталот за компанијата и нејзините инвеститори 

При пресметката на цената на услугите или дел од услугите кои ги обезбедува, компанијата 

треба да ги земе предвид средствата ангажирани за купување и трансформирање на 

ресурсите во финални производи или меѓупроизводи. Овие средства го претставуваат 

опортунитетниот трошок на фирмата. Доколку не би биле ангажирани за оваа цел, тие би 

можеле да бидат искористени за инвестирање во други цели. 

Затоа готовината има своја цена. Цената го претставува трошокот на фирмата за 

користењето на капиталот на инвеститорите. Цената на капиталот го претставува 

очекуваниот принос на инвеститорите. Инвеститорите вообичаени не го инвестираат својот 

капитал директно во проекти - инвестираат во фирми кои ги превземаат проектите. 
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Очекуваниот принос на ангажираните средства од фирмата треба да го претставуваат 

вкупниот очекуван принос од доверителите и сопствениците на капиталот, соодветно на 

нивниот придонес во финансирањето на средствата. 

Во нормални услови, фирмата мора да очекува принос на ангажираниот капиталот најмалку 

еднаков на приносот потребен за поврат на капиталот. Ова обезбедува соодветно 

компензирање на инвеститорите за превземениот ризик за обебзбедување на капиталот. 

Приносот кој е значајно поголем од цената на капиталот претставува екстра–профит и 

вообичано се поврзува со пазарна структура која го ограничува влезот на конкуренцијата 

или со неконкурентен пазар и тоа не е во интерес на потрошувачите. 

Бидејќи цената на капиталот мора да ги исполни очекувањата на инвеститорите, нејзината 

калкулација или оценка мора да ги земе во предвид надворешните фактори на бизнисот, што 

може да води до комплексност. 

Често е случај големите бизниси да вклучуваат повеќе индивидуални бизниси кои имаат 

различни профили на ризик и според тоа различна цена на капиталот. Во минатото, 

регулаторите ја пресметуваа цената на капиталот на ниво на целиот бизнис, иако признаваа 

дека профилите на ризик варираат во рамките на одделните нивоа на бизнисот. Во последно 

време, регулаторите прават калкулација на цената на капиталот на ниво на оддлените нивоа 

на бизнисите. 

1.3 Основата и потребата за ова барање/документ за консултација 

Овој документот ги разгледува принципите кои треба да бидат применети за пресметка на 

цената на капиталот за операторите со значителна пазарна моќ во Македонија, кои се должни 

да обезбедат интерконекциски услуги по цени базирани на трошоците и каде што 

регулаторот смета дека е потребно, други услуги за пристап, големопродажни и 

малопродажни услуги. 

Документот, разгледувајќи ги основните принципи за пресметка на капиталот, обезбедува 

пресметка на цената на капиталот за АД Македонски Телекомуникации (МТ), како оператор 

кој во моментот има доминантна положба на пазарот. 

Документот ги разгледува и методологијата која треба да биде употребена за пресметка на 

цената на капиталот и пресметките кои се однесуваат на АД Македоски Телекомуникации. 

Се бара коментар од сите заинтересирани страни за специфичните подрачја на 

методологијата и крајните пресметки и заклучоци. 

Теоријата за трошок на капиталот е специјален предмет, кој во најголем дел базира на 

толкување на историски податоци и е предмет на различни разумни проценки. Целта на овој 

документ не е да обезбеди детално разгледување на теоретските модели за цената на 

капиталот и неговите комопненти. Во презентирањето на нашите наоди, ние имавме предвид 

дека корисниците на овој документ имаат основни познавања за теоријата на цената на 

капиталот, во однос на начинот на кој цената на капиталот и соодветните делови се 

добиваат/изведуваат. 

1.4 Структура на документот 

Документот е структуиран на следниот начин: 

 Дел 1 го прикажува концептот на цената на чинењето на капиталот и 

причините/барањата поради кои АЕК токму во овој момент ја истакнува оваа 

проблематика; 

 Дел 2 ги наведува постоечките оператори од кои се бара користење на регулирана 

цена на капиталот и според тоа се бара пресметка на цената на капиталот; 
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 Дел 3 обезбедува објаснување на теоријата на пресметка на цената на капиталот и го 

воведува концептот на WACC; 

 Дел 4 го разгледува првиот дел на WACC равенката: цената на капиталот и посебно 

обезбедува детално испитување на CAPM методологијата; 

 Дел 5 го разгледува фундаменталните основи на CAPM и применливоста на CAPM 

на пазарите во развој; 

 Дел 6 го разгледува вториот дел на WACC равенката: цената на долгот; 

 Дел 7 ги објаснува одделните фактори од WACC равенката во контекст на 

Македонија; 

 Дел 8 го пресметува вкупниот WAAC за АД Македонски Телекомуникации (МТ); 
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2 Оператори за кои мора да се пресметува трошокот на капитал 

Овој дел го разгледува барањето за пресметка на капиталот за операторите со значителна 

пазарна моќ  во Македонија. 

2.1 Оператори за кои мора да се направи пресметка на цената на капиталот 

Законот за електронските комуникации (Службен Весник на Република Македонија 13/2005) 

, наведува дека сите оператори кои имаат доминантна позиција на соодветниот пазар, мора 

да обезбедуваат интерконекциски услуги по цени базирани на трошоците и понатаму 

наведува дека од 2007 година тие услуги мора да се наплаќаат врз основа на LRIC. 

Од наведеното произлегува употреба на соодветна цена на капиталот од тој  оператор при 

пресметка на неговите трошоци за интерконекциски услуги. 

Во овој документ AEK го разгледува само случајот со АД Македонски Телекомуникации 

(МТ) за кој се смета дека во моментот поседува пазарна моќ и затоа има значајно влијание на 

пазарот. 

Принципите определени во консултацијата ќе ги одредат методологијата и 

пристапот кои мора да бидат превземени при пресметувањето на цената на 

капиталот за сите други овластени оператори во Македонија, од кои е можно да се 

бара да обезбедат интерконекциски услуги базирани на трошоци,  во некое  идно време 

определено од AEK. 
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3 Теоретски принципи на цената на капиталот 

Во овој дел се обработени теоретските принципи на цената на капиталот, начинот на 

пресметка во различни околности како и претпоставките кои се вградени во предложените 

модели и можните прилагодувања на моделите во контекст на општите претпоставки кои не 

соодветствуваат за Македонија како пазар во развој. 

3.1 Што претставува цената на капиталот? 

Цената на капиталот на една компанија, претставува соодветен принос  кој инвеститорите го 

очекуваат од инвестирањето во фирма при определено ниво на ризик. 

Ризикот со кој се соочува инвеститорот, покрај пазарниот ризик, е определен од стапката на 

задолженост во однос на капиталот, што ја сочинува структурата на  капиталот на фирмата. 

Фактот дека долгот има повисок приоритет при наплата во случај на стечај  на компанијата, 

како фиксен износ на побарување, наметнува помал ризик за доверителите отколку за 

сопствениците на капиталот, кои се соочуваат со поголема неизвесност и понизок приоритет 

на побарувањата во случај на ликвидација. Бидејќи отплатата на каматата на долгот е 

одбитна ставка од пресметката на данокот на добивка, компаниите кои не работат со загуба 

следствено имаат поголем бенефит од ефектот на данокот на добивка со секое подобрување 

на резултатот од работењето. Според тоа, за компаниите кои работат со добивка може да 

биде полезно да држат извесно ниво на долг со цел да го максимизира овој ефект, без притоа 

да предизвикаат непотребен ризик за бизнисот. 

Според тоа, при анализирањето на цената на капиталот, неопходно е АЕК да ги земе во 

предвид стапката на задолженост, ризикот и трошоците кои произлегуваат од ангажирањето 

на одредена комбинација од долг и капитал. 

Овие ставки се земени во предвид во концептот на пондерирана просечна цена на капитал 

(Weight Average Cost of Capital, во натамошниот текст: WACC). 

Како што навестува и името, потребно е да се определи и цената на долгот и цената на 

капиталот; цената на капиталот варира во зависаност од учеството на долгот во структурата 

на капиталот на компанијата, така што основниот деловен ризик е распределен помеѓу 

сопствениците на капиталот и доверителите. 

АЕК сака да нагласи дека не се обидува да врши контрола или да препорача одреден тип на 

финансиски аранжман за операторите со значителна пазарна моќ. Тоа е составен дел од 

полтиката на операторот. Но АЕК е загрижена поради можноста со одреден финансиски 

аранжман да се изврши непотребно зголемување на цената на интерконекциските услуги. 

Затоа АЕК препорачува одредена комбинација на долг и капитал за пресметка на цената на 

регулираните услуги. 

3.2 Пондерирана просечна цена на капитал  (Дел 1 и Дел 2) 

Нивото на очекуван принос, по дефиниција претставува комбинирано ниво на ризик меѓу 

долгот и капиталот – познат како пондерирана просечна цена на капиталот (WACC). 

WACC е меѓународно прифатена основа за пресметка на цената на капиталот од страна на 

регулаторите, финансиските институции, компаниите и академската заедница. 

Моделот на WACC ги зема во предвид основните претпоставки за природата на 

окружувањето за кое се пресметува. Затоа е важно да се разберат овие претпоставки при 

определувањето на соодветниот модел на WACC за целите на регулирањето на 

телекомуникациониот сектор во одредена земја. Една од овие основни претпоставки 

вклучува претпоставка дека компанијата има константен коефициент на задолженост 
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(долг/капитал) и не се соочува со варирање на трошоците или со ефектот на 

субвенционирање. 

Важно е да се нагласи дека оваа методологија користи пристап за антиципирање на 

ефикасноста во пресметката на  цената на капиталот.Притоа, се користат параметри кои 

одговараат на ефикасен и конкурентен пазар. 

Во услови на конкурентен пазар каде операторот нема значителна пазарна моќ, мора да ги 

минимизира трошоците на услугите кои ги нуди, со цел да продолжи да работи 

профитабилно. Соочена со пазарната конкуренција, компанијата мора да употреби 

оптимална финансиска комбинација која ќе ја намали цената на капиталот. 

Во пресметувањето на цената на капиталот за регулираните услуги, не е економски 

оправдано да се примени тековната финансиска комбинација на операторите, бидејќи тоа 

може да не го претставува оптималниот микс кој би одговарал на еден конкурентен пазар. Во 

пазарна структура со ограничен број на оператори, често се случува операторот со 

значителна пазарна моќ  да избере финансиски микс кој може да биде неефикасен, а цената 

за неефикасноста да ја платат интерконектираните страни или крајните корисници. 

Бидејќи задолжувањето може да има предност во однос на финансирањето со капитал, 

заради даночниот ефект (бидејќи трошокот за камата, за разлика од дивидендите, е одбитна 

ставка при пресметка на даночната основа), може да се редуцира цената на капиталот преку 

префрлање од финансирање со капитал на финансирање со долг. Зголемената задолженост 

ќе го зголеми трошокот на капитал (поради поголема непредвидливост на приносот на 

капиталот), но над извесен праг ова ќе биде повеќе од надоместено со корисности од 

даночната заштита добиена преку долгот. 

Бидејќи пресметката на цената на капиталот се користи за определување на цената на 

интерконекциските услуги, регулаторот има мотив да користи цена на капиталот врз основа 

на оптимална капитална структура. 

Под претпоставка дека фирмата се финансира со долг и со капитал, WACC е еднаков на 

пондериран просек на цената на овие два начини на финансирање. WACC е еднаков на 

релативното учество на долгот и капиталот кои се употребуваат за финансирање на 

средствата на фирмата. Ова е објаснето со формулата: 

)1( cde t
V

D
r

V

E
rWACC  

каде што: 

re = поврат на капиталот 

rd = поврат на долгот 

E = пазарна вредност на капиталот 

D = пазарна вредност на долгот 

V = пазарна вредност на компанијата (D+E) 

tc = маргинална стапка на данок на добивка 

Обично WACC се пресметува по оданочувањето. Тој претставува принос/поврат на 

капиталот, кој го очекуваат инвеститорите заради ризикот кој го превземаат со инвестирање 

во компанијата. Пресметаниот WACC пред оданочување го претставува приносот кој 

компанијата мора да го оствари за да ги задоволи барањата на инвеститорите и да ги плати 

даноците. 

Цената на долгот може да биде проценета доколку компанијата издава обврзници. 

Оценувањето на цената на капиталот претставува покомплексен проблем.  Пресметувањето 
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на цената на капиталот претпоставува иден очекуван принос, кој обично се проценува преку 

анализа на остварениот тековен или минат поврат кој може значајно да варира од година во 

година. 

Мора де се има предвид дека основната форма на WACC е погодна за употреба во услови 

кога нема несовршеност на пазарот и можностите за инвестирање се постојани. 

Несовршеностите на пазарот можат да се појават во најразлични форми, и истите бараат 

проценка, со оглед на нивниот ефект врз валидноста на основниот модел на WACC. 

Несовршеностите вклучуваат 

1. Неизвесност во регулативата; 

2. Финансиска нестабилност (недостиг на финансирање); 

3. Информативна асиметричност; 

4. Ограничувања на финансирање на фирмите; и 

5. Несовршени пазари на капитал. 

Секој од овие фактори се разгледани подолу:  

1. Неизвеснот во регулативата 

Можноста за воведување на дополнителни регулаторни мерки во иднина може да предизвика 

инвеститорите да бараат приносот на долгорочните инвестиции да ја надминува 

долгорочната урамнотеженост на WACC. Во случајот со АД Македонски телекомуникации, 

земен е во предвид дополнителен регулаторен ризик, како што ќе се види подоцна, преку 

зголемување на историскиот “бета” фактор. За новите оператори овој фактор може да биде 

од поголема важност. 

2. Финансиска нестабилност (недостиг на финансирање) 

АД Македонски телекомуникации работи профитабилно и нема индикации за влошување на 

финансиската состојба. Не е потребно да се вклучува дополнителна пресметка на ризикот. 

Оваа ставка е од поголема важност за новите оператори. 

3. Информативна асиметричност 

Во контекст на “регулативата”, како и во многу ситуации на однос меѓу “доверител – агент”, 

постои веројатност да настапи информатвна асиметричност и регулаторот мора да одлучува 

врз основа на информациите расположливи во моментот. Заради информативната 

асиметричност неопходно е да се изврши консултација со заентересираните пред донесување 

на одлуките. АЕК ги повикува сите учесници да дадат коментари, вклучувајќи и такви кои 

може да се сметаат за доверливи (коишто трреба да бидат обезбедени одделно и означени 

како доверливи).Истите ќе помогнат во донесувањето на одлуките за цената на капиталот на 

АД Македонски телекомуникации, имајќи ги комплетно потребни информации. 

4. Ограничување на фининсирање на фирмите 

Операторите кои се веќе етаблирани на пазарот, особено оние финансирани од меѓународни 

организации, можат полесно да дојдат до финансии по пазарни цени. Но, за новите 

оператори прашањето на финансирање може да биде од поголемо значење. 

5. Несовршени пазари на капитал 

Постојат само неколку пазари на капитал за кои може да се каже дека имаат висока 

ефикасност и се интегрирани со другите финансиски пазари од светот. Оние за кои се смета 

дека се блиску до ефикасни пазари на капитал, главно се сместени во САД или во Западна 

Европа. Одредени земји од Источна Европа напредуваат во процесот на интеграција во 

светскиот пазар. За Македонија и за други одредени земји од просторот на поранешна 

Југославија не може да се каже дека се интегрирани пазари. Нивото на интеграција на 

одредена земја во светскиот пазар вклучува анализи врз основа на одредени индикатори како 
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што е пазарна капитализација на локалниот индекс, релативната интеграција на локалните 

финансиски пазари со глобалните пазари и стапката на пазарна капитализација во однос на 

БДП. 

Затоа, може да биде потребно да се прилагодат традиционалните основни форми на 

пресметка на цената на капиталот или да се овозможи користење на фактор во согласност со 

условите во земјите во развој, кој ќе ги одрази можните несовршености на финансиските 

пазари во рамките на новите пазари. 

Овие проблеми ќе бидат понатаму образложени во контекст на пазарот на Македонија, во 

Дел 5 од овој документ. 

Во следните три дела ќе бидат разгледани двата основни елементи на пресметката на WACC: 

1. цената на капиталот (дел 4) и случаи на потреба за корекции/адаптирање во контекст 

на пазарите во развој (дел 5); 

2. цена на долгот (дел 6). 
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4 ДЕЛ 1 од пресметката на WACC – Цена на капиталот  

Во овој дел е разработен првиот дел од пресметката на WACC; тоа е цената на капиталот 

што компанијата го има во својата структура на капиталот. Постојат повеќе методи кои биле 

создадени за проценка на овој трошок. Во оваа точка тоа накратко ќе биде разгледано и во 

неа се предлага употреба на модел кој е соодветен за Македонија. Овој дел од документот 

формира важна основа за прилагодување на меѓународните податоци во контекст на 

специфичните фактори во Македонија, кои понатаму се определени во Дел 7 од овој 

документ. 

4.1 Избор на соодветен модел 

Постојат различни методи за проценка на цената на капиталот; некои се теоретски посилни 

од другите. 

Финансисиските средства се потребни заради остварување на готовински приливи. Според 

тоа, цената на финансиските средства треба да го одрази очекуваниот готовински прилив 

остварен со употреба на тие финансиски средства и ризикот кој е вклучен во превземањето 

на таа обврска. 

Наједноставен метод за утврдување на цената на капиталот е моделот на дисконтирање на 

дивидендата (Dividend Discount Model, DDM). Во согласност со моделот, цената на акцијата 

треба да биде еднаква на сегашната вредност на збирот на идните текови на дивиденди 

дисконтирани за цената на капиталот на фирмата. Овој модел не може да ја утврди цената на 

капиталот, освен ако не се направат поедноставени претпоставки за идните стапки на раст на 

дивидендата. 

Цената на капиталот на компанијата претставува збир од очекуваните дивиденди и 

очекуваната стапка на раст на дивидендите. Ако се претпостави дека дивидендата која ќе ја 

плаќа фирмата, ќе расте со константна стапка секоја година, тогаш цената на капиталот ќе 

биде: 

G
P

Div
re

0

1  

каде што: 

re = поврат на капиталот 

Divi = платена дивиденда во првиот период 

Po      = цената на средството во првиот период 

G = раст на дивидендата во иднина 

За најголем дел од компаниите не се прифатливи поедноставените претпоставки кои ја 

истакнуваат редуцираната верзија на моделот на дисконтирање на дивидендата. Затоа е 

потребен алтернативен пристап. Главно, постојат четири алтернативни пристапи за 

определување на цената на капиталот: 

1. Релативно одредување на вредноста, при што се врши проценка на вредноста на 

средството преку споредување со цената на споредливо средство, во смисла на 

вредност изразена преку показатели како приход, готовински приливи, 

книговодствена вредност; 

2. Теорија на арбитражно утврдување на цената (Arbitrage Pricing Theory, во 

натамошниот текст: APT), која овозможува актуелниот принос R(i) на средството да 

се доведе под влијание на пазарни варијабли или фактори, како што се каматни 

стапки, валутен курс итн; 
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3. Capital Asset Pricing model, во натамошниот текст: CAPM, кој ја доведува вредноста 

на капиталот во релација со ризикот кој инвеститорот мора да го превземе. Овој 

модел претставува скратена форма на Теорија на арбитражно утврдување на цената 

(APT); 

4. Проценка на потенцијална обврска, со примена на модел за ценовно вреднување на 

опции, за проценка на вредноста на средство со карактеристики на опции. 

Постои обемен научен материјал кој ја истражува користа од методите. Општ консензус 

помеѓу научните работници и особено кај одредени регулаторни тела е дека денес 

најсоодветен модел е CAPM. 

Но, во поново време, некои научни работници сугерираат дека CAPM не е целосно 

релевантен модел за новоформираните пазари, иако ја прифатиле основната идеја на 

моделот. Овие научници истакнуваат дека Теоријата на арбитражно утврдување на цената би 

можела да биде порепрезентативен модел за факторите кои се од значење за 

новоформираните пазари, со оглед на тоа дека основни фактори во оваа теорија се 

макроекономските фактори. 

Сепак, АЕК истакнува дека во новоформираните пазари, макроекономските податоци не се 

генерираат навремено, а каде што тоа не е случај, податоците се некомплетни, кратки и 

променливи. Сепак се истакнува важноста на CAPM моделот кој е широко применет и кај 

пазарите во развој. 

Имајќи ги предвид ставовите и сугестиите на научните работници, искуствата и достапноста 

на податоците за примена на методот, АЕК е на мислење дека CAPM е најсоодветен модел за 

пресметка на цената на капиталот во денешно време. Исто така, прифаќа дека можно е да 

бидат потребни извесни прилагодувања во контекст на Македонија која е класифицирана 

како земја во развој. 

 

4.2 Модел за оценка на капитално средство (Capital Asset Pricing Model, 
CAPM) – префериран модел од страна на АЕК 

CAPM е заснован на портфолио теоријата, која истакнува дека инвеститорите се против 

ризикот и се обидуваат да го лимитираат влијанието од изложување на ризик кој постои во  

индивидуалните бизниси преку диверзифицирано инвестиционо портфолио. Теоријата 

базира на моделот на Markoqitz Mean-Varience. Претпоставките на моделот се: 

1. Инвеститорите имаат аверзија према ризикот; 

2. Инвеститорите го максимизираат очекуваниот принос на крај на периодот; 

3. Постои безризична обврзница и секој може во неа да инвестира, или да позајмува по 

оваа безризична стапка; 

4. Постојат совршени пазари на капитал: без заштити во тргувањето (провизии, даноци, 

континуирано време за тргување) и бесплатен пристап до информации (секој ги има 

истите информации. 

Оваа теорија е рамка дизајнирана за да го идентификува и измери ризикот, како и да одреди 

награда за превземениот ризик. Оваа теорија помага во објаснувањето зошто очекуваниот 

принос од краткорочните државни обврзници е помал отколку од акциите, зошто 

очекуваниот принос се разликува кај две одделни акции и зошто очекуваниот принос се 

менува во текот на времето. Рамката за проценка на средството обично почнува со неколку 

принципи како што се: инвеститорот повеќе преферира поголем отколку помал принос, 

инвеститорот има аверзија спрема  ризикот и инвеститорите држат добро диверзифицирани 

портфолија. Причината за држење на диверзифицирано портфолио е во тоа што ризикот што 

го носи една акција може да биде поделен на две компоненти: 
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1. Несистематски ризик или ризик кој може да се диверзифицира – може да се 

елиминира преку диверзифицирање на портфолиото (овој ризик вклучува посебни 

настани во компаниите, како што е пронаоѓање на нов производ (позитивен ефект) 

или штрајк на вработените (негативен ефект)). Фактот дека компанијата работи во 

конкурентен сектор на пазарот не мора да значи дека ќе има висока цена на 

капиталот; 

2. Систематски ризик или ризик кој не може да се диверзифицира – не може да биде 

отстранет преку диверзифицирање на портфолиото. Настаните кои влијаат на сите 

компании, а не само на една компанија, како што се промените во стапката на 

економски раст, стапката на инфлација или каматните стапки. 

Теоријата претпоставува дека финансиските пазари нема да содржат несистематски ризик, 

бидејќи истиот може да биде елиминиран преку диверзифицирање, практично без никаков 

трошок. Според тоа, единствен ризик кој се зема во предвид при определувањето на 

очекуваната стапка на принос е систематскиот ризик на средствата. Со други зборови, 

очекуваната стапка на принос на финансиските средства зависи исклучително од 

систематскиот ризик. 

Главниот принцип на портфолио теоријата е дека, колку повеќе средства/обврзници (со 

различно ниво на ризик) има во портфолиото, толку повеќе ризикот на целото портфолио 

опаѓа. Теоретски, доколку бројот на средствата достигне бесконечност, диверзификациониот 

ризик се стреми кон нула. Но, во практиката, портфолиото со околу 40 различни средства, 

значајно се стреми кон елиминирање на диверзификациониот ризик (ова имплицира дека 

една берза со помалку од 100 котирани компании, може да постигне локално 

диверзифицирано портфолио, обезбедувајќи индустриската структура на котираните 

компании да не е наклонета кон некоја одредена индуструја/дејност). 

Се разгледува влијанието кое одредено средство го има во однос на портфолиото, а не 

индивидуалниот ризик на тоа средство. 

Дијаграмот подолу го прикажува влијанието на намалувањето на нестабилноста на 

портфолиото преку додавање на акции/компании во портфолиото: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Broj na obvrznici (sredstva) vo portfolio 

Rizik koj mo`e da se 

diverzificira 

Rizik koj ne mo`e da se 

diverzificira 

Vkupen 

rizik 

 

CAPM го изразува истражувањето кое сугерира дека инвеститорите повеќе се наклонети кон 

инвестирање во акции, каде премијата е поголема, отколку кон безризични инвестиции, каде 

и премијата е мала. Премијата е општо позната како премија за пазарен ризик (Market Risk 
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Premium, MRP) и претставува очекувана премија за компензирање на инвестицијата на 

пазарот на капитал  воопшто. 

Систематскиот ризик на компанијата обично се мери во однос на пазарното портфолио 

(портфолио кое содржи доволно средства така што ризик од диверзификација се стреми кон 

нула). Систематскиот ризик на една хартија од вредност се проценува преку мерење на 

осетливоста на нејзиниот принос во однос на промените на вкупниот индекс на пазарот. 

Оваа осетливост се нарекува пазарен “бета коефициент” (бета). 

Ризикот на компанијата зависи од ризикот на готовинските приливи генерирани од 

ангажираните средства на компанијата (деловен ризик) и ризикот поврзан со употребата на 

финансиските средства (финансиски ризик).  

Бета ризикот на средствата на компанијата и соодветниот поврат на капитал го сочинуваат 

деловниот ризик на компанијата, додека бета ризикот на сопствениот капитал и соодветниот 

принос ги сочинуваат и деловниот и финансискиот ризик.  

Формулата долу, ја покажува врската помеѓу повратот на средствата и повратот на капиталот 

наспроти променлвите нивоа на долг и е позната како  Modigliani & Miller proposition II
1
 with 

taxes: 

E

D
trrrr cdaae )1)((  

каде што: 

re  = поврат на капитал 

ra  = поврат на средства 

rd = поврат на долг 

E = пазарна вредност на капиталот 

D = пазарна вредност на долгот 

tc = маргинална стапка на данокот на добивка 

Концепциски, првиот коефициент од горната равенка го претставува приносот кој 

сопствениците на средствата го бараат за ангажираните средства, додека вториот показател 

го претставува дополнителниот принос кој сопствениците на средствата го бараат од 

зголемениот финансиски ризик на капиталот кој се должи на зголемувањето на должнички 

инструменти. 

Горната равенка е валидна како за приносите така и за бета факторите и во многу случаи таа 

го претставува бета коефициентот  пресметан во согласност со равенката каде е вградена 

претпоставка дека бета ризикот на долгот е нула. 

Додека бета го мери ризикот на хартиите од вредност во однос на пазарното портфолио, 

премијата за ризикот на хартиите од вредност е еднаква на премијата за пазарниот ризик x 

бета ризикот на хартиите од вредност. CAPM истакнува дека очекуваниот поврат за било 

која хартија од вредност се пресметува како збир од безризична стапка и премијата за 

пазарен ризик помножена со бета ризикот на хартиите од вредност: 

)(, fmlefe rrrr  

каде што: 

rf = безризична каматна стапка 

βe,l = бета фактор  

rm = пазарна стапка  

                                                      
1
 F. Modigliani i M. H. Miller, “The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment,” American Economic 

Review 48 (Juni 1958), str. 261-297. 
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Во графичка форма, пазарот на хартии од вредност е претставен како права линија со пресек 

во точката на безризичната каматна стапка. Пресечната точка на  кривата на пазарот на 

хартии од вредност и точката каде бета коефициентот е “1” ја претставува стапката на 

пазарното портфолио. Промените во бета ризикот на средствата предизвикуваат повисока 

или пониска стапка на принос над или под пазарната стапка (пр. долу/под премијата за ризик 

на капитал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во суштина (и во математичка смисла) бета коефициентот на едно средство ја мери 

коваријанса на повратот на средството  во однос на повратот на пазарното портфолио: 

)(

),(

m

mi
i

rVar

rrCov
 

каде што: 

β i   = бета фактор  

Cov (ri, rm) = коваријанса на повратот на средството (rm) во однос на повратот на 

пазарното портфолио (rm) 

Var (rm)  = варијанса на повратот на пазарнот портфолио (rm) 

Проценката на бета факторот варира во зависност од испитуваниот период. Бета факторот 

кој е пресметан за подолг временски период може да биде неточен, бидејќи за тој период 

природата на активностите на компанијата може да биде променета. Слично на тоа, доколку 

испитувањето се однесува на премногу краток период може да се даде премногу тежина на 

одредени тековни настани и да резултира во голема варијација на цената на капиталот 

помеѓу извршените прегледи, заради промените во проценетиот бета фактор.Вообичаено за 

пресметка на бета факторот се користи база на податоци од 60 месеци, иако некои 

аналитичари користат база на податоци од 36 месеци. 

 

Beta 

O~ekuvan prinos 

Bezrizi~na  stapka na  

.prinos 

 Pr. dr`avni 

obvrznici 

 
1 

Rf 

Stapka na prinos na  

pazarnoto 

portfolio 

Rm 

Kriva na pazarot na 

kapital 
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4.3 Фактори од равенката за CAPM за кои е потребно да се пресметаат 

Имајќи го во предвид горенаведеното при определувањето на цената на капиталот 

неопходно е да се земе во предвид следното: 

1. Приносот кој може да се стекне од безризична инвестиција; 

2. Приносот кој го одразува диверзифицираниот пазарен ризик (Market Risk Premium, 
MRP), односно дополнителниот принос кој го очекува инвеститорот за вложените 

средства во хартии од вредност, наместо во друга безризична инвестиција; 

3. Бета факторот за одредено средство кое е предмет на разгледување, којшто покажува 

дали ризикот врзан за таа инвестиција е поголем или помал од ризикот на целиот 

пазар. 

Сите овие елементи одделно се разгледани подолу.  

4.3.1 Добивање на безризичната стапка 

Безризичниот фактор, како што сугерира името, претставува инвестиција во средство кое 

обезбедува принос за инвеститорот, без инхерентен ризик. Станува збор за сигурна 

инвестиција која има дефиниран принос, за определен временски период и каде приносот во 

голема мерка е гарантиран, така што не постои можност дека должникот/страната во која се 

инвестирало да не го изврши плаќањето. Хартии од вредност кои се смета дека имаат  

најнизок ризик се државните обврзници. 

Теоријата на портфолио наведува дека вистинската безризична стапка е онаа стапка која има 

нула корелација со пазарното портфолио. Во практиката, како и да е, има малку добри 

примери за безризична инвестиција (средство), поради тоа што инфлацијата и другите 

фактори се покажа дека водат кон коваријанса помеѓу пазарите на обврзници и акции2.  

Компаниите инвестираат на долг рок и треба да им биде дозволено да го изберат начинот на 

финансирање кој тие сметаат дека ќе го максимизира богатството на акционерите. 

Проценувањето врз основа на пократок рок може да претставува неоправдано мешање во 

одлуките на финансискиот менаџмент на компаниите. 

Релевантното прашање е која споредлива безризична каматна стапка на обврзници 

инвеститорот треба да ја има во предвид, кога инвестира во долгорочни средства (кога 

инвестира на долг рок). Вообичаено е да се врши поклопување на времетраењето на 

паричните текови со рокот на обврзницата. Времетрањето е пондериран просечен временски 

период кој завршува пред да бидат примени паричните текови од обврзницата, пондерите 

кои се користат се сегашни вредности на поединечните парични текови изразени како делови 

од вкупната сегашна вредност на обврзницата. Во практиката инвеститорите често ги 

користат 10-годишните обврзници како апроксимација за времетрањето на паричните 

текови. 

Долгорочните обврзници имаат предност да се користат како споредливи поради тоа што 

цените на долгорочните обврзници ги рефлектираат не само денешните краткорочни 

каматни стапки, туку и очекуваните идни каматни стапки. Сепак, со оглед дека е потребно да 

се добие најприближната безризична стапка, најдобро е да се зема само приносот од 

приходи, а не вкупниот принос, како што е приносот до достасување на државните 

обврзници. Со оглед дека пазарите на капитал се секогаш ориентирани кон иднината, 

приносите мора да одговараат на очекуваните нивоа на пазарни каматни стапки. Промените 

во цените на обврзниците се должат на непредвидените промени во приносот. 

                                                      
2
 Harrington , 1987 



 

11 

 

 

 

Се смета дека постои општ консензус дека стапката на принос на обврзница поврзана со 

индекс е најдобрата апроксимација за очекуваната безризична каматна стапка, првично 

поради тоа што приносот на обврзниците поврзани со индекс е имун на ефектите на 

непредвидента инфлација. Врз основа на тоа 10-годишната своп каматна стапка3 идеално 

треба да биде користена како апроксимација на безризичната каматна стапка. 

Во пазарите во развој, безризичната каматна стапка генерално не е едноставно да се 

определи како кај развиените пазари. Постојат три главни проблеми во пазарите во развој.  

Прво, државниот долг не е безризичен, второ секогаш е тешко да се пронајде долгорочен 

долг за да се спореди времетраењето на паричните текови кои се разгледуваат, и трето секој 

долг на подолг рок е генерално деноминиран во УС долари или во стабилна европска валута.  

Овие концепти, заедно со методите за пресметка на соодветната безризична каматна стапка 

во контекст на Македонија се обработено во делот 7.  

4.3.2 Добивање на премијата за ризик на капитал (Equity Risk Premium, ERP) 

Премијата за ризик на капитал (во натамошниот текст: ERP), како што веќе беше објаснето, 

претставува дополнителен принос кој инвеститорот ќе го бара за да инвестира во 

акции/главнина како општа категорија на средства. Тоа е премија над безризичната каматна 

стапка од која инвеститорот ќе очекува да го покрие дополнителниот ризик инхерентен за 

приносите од сопственост (акции/главнина) наспроти приностите од безризични средства.  

 

Традиционалната методологија за проценка на ваквиот параметер е преку историска 

интерпретација на податоците од безризичните каматни стапки и приносите од “пазарот”. 

Сепак, важно е да се има во предвид дека пресметката на трошокот на капиталот е цонцепт 

кој е ориентиран кон иднината и податоците базирани на историски интерпретации треба да 

се гледаат во ова светло.  

Премијата за историски ризик и премијата за потенцијален (иден) ризик од сопственост се 

дискутирани подолу. 

4.3.2.1 Историска премија за ризик на капитал 

Историската премија за ризик од сопственост може да биде утврдена со споредба на 

приносот од сопственост со приносот од безризичните инвестиции. Приносот од сопственост 

може да биде поделен на капитални добивки, кои претставуваат пораст на цените во текот на 

периодот на сопственост и принос од приходи, т.е. дивиденди. 

Практичарите и академците имат извршено голем број на истражувања на вредноста на ERP, 

користејќи и квантитативни техники и истражувања. Овие студии продуцираа повеќе 

проценки кои многу се разликуваат помеѓу себе, што значи дека АЕК треба да избере 

вредност од рамките на репрезентативен примерок како резултат на овие студии. 

Најшироко прифатена студија на премијата за пазарен ризик е студијата на Dimson, Marsh 

and Staunton (DMS) од London Business School (LBS). Најнов пример на нивната работа на 

премијата за ризик од сопственост може да биде пронајден во нивниот труд од 2006 “The 

World Equity Premium (Светската Премија за ризик од сопственост): A Smaller Puzzle 

(помалата загатка)”, ревидирана во април 2006. Оваа студија го проширува изворот на 

податоци на светски индекс покривајќи 17 земји во период од 106 години. Студијата, исто 

                                                      
3
 Swap kamatna stapka e osnoven element na forward dogovorite za kamatni stapki. Pod najvoobi~aenata forma na 

ovaa stapka, serija od pla}awa, presmetani so primena na fiksna kamatna stapka na poznata glavnina, se 
razmenuvaat za serija od pla}awa, sli~no presmetani so promenliva kamatna stapka. Razlikite me|u kreditnite 

karakteristiki me}u licata koi pozajmuvaat pari, go pottiknuvaat pazarot na swap kamatnata stapka. 
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така, ги дискутира претходните извори на премијата за ризик од сопственост како што се 

студите и базите на податоци креирани од Ibbotson Associates, Barclays Capital и CSFB. Овие 

бази на податоци често содржат недостатоци во врска со пристрасноста за опстанок4, 

пристрасноста за успех5 и некомплетни податоци кои, иако често употребувани, покажуваат 

тенденција да ја преценат премијата од сопственост.АЕК верува дека податоците обезбедени 

од DMS се најкомплетни и најточен извор на податоци на премијата за ризик од сопственост 

на развиените пазари и имаат намера да ги користат овие податоци во пресметката на 

премијата за ризик од сопственост. 

                                                      
4
 Studiite {to davaat pregled na istoriskite rezultati na tekovno kotiranite kompanii, po definicija, nema da gi 

vklu~at prinosite koi gi ostvaruvale kompaniite koi do`iveale neuspeh i prestanale da dejstvuvaat. Ovie 

kompanii bi imale sostaven del od dobro diverzifikuvano portfolio i kako takvi treba da bidat vklu~eni pri 
presmetkata na istoriskite prinosi. Pristrasnosta za opstanok gi precenuva istoriskite prinosi. 

5
 Koga analizite se napraveno samo od strana na golemi kompanii, na primer onie koi go so~inuvaat indeksot na 

pazarot na capital kako {to e FTSE100, postoi verojatnost deka ovie kompanii relativno }e bidat uspe{ni vo 
odnos na drugite na pazarot. Pristrasnosta za uspeh gi precenuva istoriskite prinosi. 
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  Историска премија на капитал во однос на записите   Историска премија на капитал во однос на обврзниците 

Земја Геометриско Аритметичко Стандардна Стандардна   Геометриско Аритметичко Стандардна Стандардна 

% годишно значење значење грешка девијација   значење значење грешка девијација 

Австралија 7.08 8.49 1.65 17.00   6.22 7.81 1.83 18.80 

Белгија 2.80 4.99 2.24 23.06   2.57 4.37 1.95 20.10 

Канада 4.54 5.88 1.62 16.71   4.15 5.67 1.74 17.95 

Данска 2.87 4.51 1.93 19.85   2.07 3.27 1.57 16.18 

Франција 6.79 9.27 2.35 24.19   3.86 6.03 2.16 22.29 

Германија* 3.83 9.07 3.28 33.49   5.28 8.35 2.69 27.41 

Ирска 4.09 5.98 1.97 20.33   3.62 5.18 1.78 18.37 

Италија 6.55 10.40 3.12 32.09   4.30 7.08 2.89 29.73 

Јапонија 6.67 9.84 2.70 27.82   5.91 9.98 3.21 33.06 

Холандија 4.55 6.61 2.17 22.36   3.86 5.95 2.10 21.63 

Норвешка 3.07 5.70 2.52 25.90   2.55 5.26 2.66 27.43 

ЈАР 6.20 8.25 2.15 22.09   5.35 7.03 1.88 19.32 

Шпанија 3.40 5.46 2.08 21.45   2.32 4.21 1.96 20.20 

Шведска 5.73 7.98 2.15 22.09   5.21 7.51 2.17 22.34 

Швајцарија 3.63 5.29 1.82 18.79   1.80 3.28 1.70 17.52 

ВБ 4.43 6.14 1.93 19.84   4.06 5.29 1.61 16.60 

САД 5.51 7.41 1.91 19.04   4.52 0.49 1.90 20.10 

Просечно 4.81 7.14 2.21 22.75   3.98 6.08 2.11 21.71 

Свет без САД 4.23 5.93 1.88 19.33   4.10 5.18 1.48 15.19 

Свет 4.74 6.07 1.62 16.65   4.04 5.15 1.45 14.96 

*Германија е изоставена во периодот 1922-23             

Извор: Dimson, Marsh and Staunton (2006) 

Табелата погоре ја покажува историската премија за ризик од сопственост за 17 пазари, 

статистички поврзани со  стандардната девијација и стандардната грешка и со збирот на 

светскиот пазар. Изборот помеѓу домашен или светски индекс зависи од степенот до кој 

пазарите на капитал се интегрирани или сегментирани и како инвеститорите меѓународно се 

диверзифицирани. Степенот на таквата “домашна пристрасност” во контекст на Македонија, 

ќе биде разгледан подоцна во делот 5 заедно со препорачаните прилагодувања кон 

доспеаната премија на пазарот на акции. 

Постои значајна опасност од користење на краткорочни временски хоризонти во 

проценувањето на очекуваната премија за ризикот од сопственост. Историски, тоа биле 

релативно долги периоди каде остварените актуелните приноси значајно ги надминувале или 

потфрлале разумните очекувани приноси. Табелата подолу, извадок од DMS 2006, служи да 

ја објасни значајноста на отстапувањата од набљудуваната премија за ризик во различни 

временски периоди од 1900 до 2002. 

  Стапки на принос (%) во периодите 

Период Опис САД ВБ Франција Германија Јапонија Свет Свет без САД 

Селектирани епизоди        

1914-18 Прва светска војна -18 -36 -50 -66 66 -20 -21 

1919-28 Пост воен период 372 234 171 18 30 209 107 

1929-31 Крахот на Wall Street -60 -31 -44 -59 11 -54 -47 

1939-48 Втора светска војна 24 34 -41 -88 -96 -13 -47 

1949-59 Пост воен период 426 212 269 4,094 1,565 517 670 

1973-74 Нафтен шок/рецесија -52 -71 -35 -26 -49 -47 -37 

1980-89 Експанзивни 80-ти 184 319 318 272 431 255 326 

1990-99 Технолошки бум во 80-ти 279 188 228 157 -42 113 40 

2000-02 Подемот на Интернетот -42 -40 -46 -57 -49 -44 -46 

Извор: Dimson, Marsh and Staunton (2006) 

Табелата погоре јасно ја покажува различната историска премија за ризик од сопственост 

набљудувана во значајни историски периоди. Може да се види дека земањето на кратки 

временски периоди за да се процени идната премија за ризик од сопственост може да биде 
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погрешно. На пример, земање на период кој започнал во 2000 би открил краткорочно 

историско значење за прекумерните негативни резултати на пазарот на капитал во рамките 

на тој период воден од подемот на интернетот и пазарните повторни прилагодувања.  Слично 

на ова, 10-годишниот период покривајќи ги било 80-тите или 90-тите би открил проценето 

значење за периодите со релативно силен раст. Поради тоа, јасно е дека соодветните 

проценети долги временски серии се потребни да се пресмета просек од ефектите на 

периодите на супериорни или лоши резултати кои можат да бидат потврдени. 

Исто така, значајно е да се забележи дека проценките на премијата за ризик од сопственост 

се редуцирале во текот на времето и постојат бројни објаснувања за ова. Прво, постои раст 

на продуктивноста и ефикасноста во индустрискиот сектор, посебно после 1945 

дозволувајќи значајно повисоки приноси за дадена основа на фиксни средства. Второ, 

постојат значајни подобрувања во менаџментот и корпоративното управување, подгреани со 

предностите на технологијата и на сениорско ниво на менаџментот, каде контролата е 

неопходна и на оперативно ниво каде подобрувањата на ефикасноста се водени од 

технолошки промени. Трето, меѓународната размена и инвестиционите тековите  се 

зголемени, и четврто крајот на студента војна може да води кон постабилно деловно 

окружување.  

Меѓутоа, последните светски настани може да ја заменат студената војна како 

дестабилизирачки сили на меѓународните прашања. Поопшто, се чини дека растот на 

пазарот на капитал и дифузијата на таквите средства од институциите кон пошироката 

јавност значи дека може да постои пад на бараната стапка на принос што се должи на 

намалување на инвестициониот ризик, ова е понатаму под влијание на подобрени можности 

за диверзификација на домашно и меѓународно ниво. Таквите фактори ја намалиле 

нестабилноста историски придружена со финансиските пазари. Овие фактори имаат 

придонесено за, и сега се вградени во, повисоки цени на акциите, и оттука пониските премии 

за ризик од сопственост, посебно во добро развиените пазари.  

Исто така, може да биде докажано дека секторските специфични настани може повторно да 

влијаат на промената на идните очекувани премии за ризик, како што е намалувањето на 

апетитот за инвестирање во високо технолошките области; предимензионираност на пазарот 

и значителна задолженост за многу телекомуникациски компании што води до трошоци 

поради финансиска нестабилност. Меѓутоа, телекомуникацискиот сектор не е изолиран во 

овој поглед, поднесувајќи ги заедно со другите сектори сличните ефекти – ERP е разгледана 

за инвеститор со добро диверзифицирано портфолио и на тој начин влијанието на 

телекомуникацискиот сектор не треба да биде драматично.   

АЕК смета дека употребата на краткорочните серии не е прифатлива во пресметките на 

идните премии за ризик на капиталот од набљудуваните историски настани. Поради тоа, 

смета дека изолираното набљудување на премијата за ризик на капиталот од македонскиот 

пазар на капитал нема доволно историја за да дозволи нејзина употреба во определувањето 

на соодветните идни премии за ризик од сопственост и дека треба да биде направен осврт на 

нправените анализи на развиените пазари. 

Најточните и долгорочни податоци настојуваат да бидат достапни за развиените земји (како 

што е подвлечено во студијата на Dimson, Marsh и Staunton) и нивната применливост треба 

да биде оценета во земјите во развој. Проблемите од можните прилагодувања кон ERP за 

пазарите во развој ќе се разгледа во дел 5 

4.3.2.2 Идна/перспективна ERP 

Како што беше порано напоменато, цената на капитал претставува очекуван иден настан. 

Имајќи ја во предвид иднината, треба да биде разгледувана идна/перспективна премија за 

ризик, т.е. наградата која инвеститорите ја бараат сега и во блиска иднина за превземениот 

ризик, а не историската премија за ризик од сопственост.  



 

15 

 

 

 

Ако геометриската анализа е соодветна за историските резултати, аритметичката анализа е 

соодветна мерка за идните резулатати, поради тоа што ги претставува сите приноси кои 

можат веројатно да настанат во текот на периодот во кој се поседува инвестицијата.6 

Историските аритметички средства се под вилјание на периоди на екстремна волатилност во 

текот на 20-тиот век; периоди на екстремна хиперинфлација итн, кои можат да не 

настануваат во иднина. Поради тоа историските податоци треба внимателно да се користат 

кога се употребуваат за определување на идната премија за ризик. 

Во најновиот труд, Dimson, Marsh and Staunton ја разложуваат историската геометриска 

премија на капиталот на нејзините составни делови. Табелата подоле содржи листа на 

нејзините составни делови. 
  Плус плус плус минус Еднакво 

% годишно 
Реална 

дивиденда 

Експанзија 

во 

Геометриско 

значење 

Промена во 

реален 

Реална 

каматна 
Премија на капитал 

Земја 
Стапка на 

раст 
Ц/Д стапка 

принос од 

дивиденда 
девизен курс 

стапка на 

САД 

за инвеститори од 

САД 

Австралија 1.30 0.46 5.83 -0.24 0.96 6.42 

Белгија -1.57 0.08 3.95 0.62 0.96 2.05 

Канада 0.72 0.98 4.46 -0.04 0.96 5.18 

Данска -0.77 1.43 4.68 0.47 0.96 4.74 

Франција -0.74 0.42 3.93 -0.14 0.96 2.47 

Германија -1.54 0.97 3.69 0.23 0.96 2.35 

Ирска -0.25 0.38 4.66 0.25 0.96 4.05 

Италија -1.46 -0.08 4.05 0.10 0.96 1.58 

Јапонија -2.39 1.59 5.39 0.32 0.96 3.85 

Холандија -0.16 0.41 5.00 0.27 0.96 4.54 

Норвешка -0.25 0.50 4.02 0.25 0.96 3.54 

ЈАР 0.91 0.31 5.95 -0.80 0.96 5.38 

Шпанија -0.62 0.24 4.13 0.00 0.96 2.75 

Шведска 2.88 0.67 4.09 -0.05 0.96 6.72 

Швајцарија 0.32 0.60 3.52 0.72 0.96 4.22 

ВБ 0.61 0.18 4.68 -0.03 0.96 4.46 

САД 1.32 0.75 4.36 0.00 0.96 5.51 

Просечно -0.10 0.58 4.49 0.11 0.96 4.11 

Свет (САД) 0.77 0.68 4.23 0.00 0.96 4.74 

Извор: Dimson, Marsh and Staunton (2006) 

Dimson, Marsh and Staunton наведуваат дека не е соодветно да се користи некорегираната 

историска премија за ризик како проценка на идната очекувана премија за ризик со оглед на 

тоа дека определени фактори кои предизвикуваат повисоки предвидени приности на пазарот 

на акции, нема да се повторат. Тие наведуваат, на пример, дека експанзијата во показателот 

цена/дивиденда (Ц/Д) е настаната, во определен обем, поради намалувањето на ризикот 

поврзан со интегрирани пазари што резултира со зголемување на цената на капиталот и 

оттука на приносот. По дефиниција овој принос базиран на зголемување на интегрираноста 

на пазарите не може да се повтори, со оглед на тоа дека пазарите станаа целосно 

интегрирани. Отстранувањето на овој неповторувачки настан ќе резултира со намалување на 

премијата за ризик на светско ниво од 0.68%. Понатаму, движењата во реалните девизни 

курсеви треба разумно да се претпостави да бидат 0, со оглед на претпоставките за 

интегриран пазар на паритетот. Светската просечна промена во просечниот реален девизен 

курс е веќе 0.0% и оттука не се потребни понатамошни прилагодувања. Овие две 

неповторувачки влијанија ќе резултираат во намалување на премијата за ризик од 

                                                      
6
 Kolku {to e ponestabilna ili porizi~na sekvencata na prinosi, pogolema }e bide razlikata pome|u aritmeti~kite 

i geometriskite sredstva. Klu~nata upotreba na premijata za rizik od sopstvenost e da gi opredeli baranite 

prinosi na investitorite i na toj na~in prinosot na kapitalot da se koristi kako stapka za diskontirawe pri 

procenkata na sredstvata. Za diskontirawe na neizvesnite idni pari~ni tekovi, neophodno e koristeweto na 
o~ekuvanata premija za rizik. O~ekuvanata premija za rizik e aritmeti~ka sredina od ednogodi{na premija.  
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сопственост на светско ниво од 4.7% до 4.0%. Понатаму авторите исто така забележуваат 

дека тековниот геометриски просечен принос од дивиденди е помал од историскиот просек и 

прилагодувањето за тековните очекувања сугерира понатамошно намалување на факторот 

помеѓу 0.5% и 1.0%. Оттука просечната премија на капитал е во рамките од 3.0% - 3.5% на 

геометриска основа и помеѓу 4.5% - 5.0% на аритметичка основа.   

Резултатите од претходните студии на Dimson, Marsh анд Staunton се користени од страна на 

Комисијата за конкуренција (Competition Commission) во Велика Британија, за нивното 

истражување на трошоците за завршување на повикот во Велика Британија и од скоро се 

сметат како основа за консултациите на OFCOM во врска со трошокот на капитал. 

Поради тоа ние ја предлагаме студијата на Dimson, Marsh i Staunton заедно со светскиот 

индекс при определувањето на перспективната ERP на стабилен пазар, која ќе се користи 

при определувањето на соодветен принос на капиталот во Македонија. АЕК ќе ги користи 

идните проценки на светската ERP пресметана на аритметичка основа во ранг од 4.5% до 

5% 

4.3.3 Бета и задолжување 

Бета 

Бета коефициентот на едно стредство ја претставува сензитивноста на приносот на тоа 

средство на промените во пазарниот индекс – тоа е систематскиот ризик на компанијата, 

мерен во споредба со пазарното портфолио. Во суштина (и во математички услови) бета на 

едно средство ја мери коваријансата на приносите на тоа средство со приносите од “пазарот” 

за единица промена во приносот на пазарот 

Бета треба да биде пресметан користејќи нови дневни/месечни податоци мерени во период 

од на пример 5 години. Меѓутоа, историската бета може да не даде точна мерка на тековното 

ниво на ризик во телекомуникацискиот сектор. Прашање од посебно внимание кога се мерат 

бета е влијанието на “технолошкиот балон”. Бета ризикот на компанијата, како ризик кој не 

се диверзифицира, се мери со пресметка на начинот на кој се менува цената на нејзиниот 

капитал и по маргини и по волатилност, во споредба со пазарните индекси (вообичаено 

националниот финансиски пазар на капитал, како што се FTSE, DAX и други). Во текот на 

1999 до 2001, влијанието на цените на акциите на телекомуникациите, медиумите и 

технологијата врз индексите, имаа дисторзивен ефект врз пресметаните бета.  

На пример, од декември 1997 до август 2000, трите сектори заедно опфаќаа 68% од 

промените во вкупниот S&P 500 индекс. Од 2000 капиталот на ваквите компании 

претставува 45% од неговата вредност и се причина за 21% поени од неговиот 26% годишен 

раст.  

Во вакво опкружување, ефективниот бета на индивидуалните компании во рамките на ТМТ 

секторот резултира во дисторзирана вредност во споредба со нормалните услови (на пример, 

коваријансата помеѓу ТМТ пазарниот индекс) ќе биде повисока отколку нормалниот 

пондериран пазарен индекс, на тој начин резултирајќи со неприродно повисок бета 

коефициент).  

Меѓутоа, ова е релевантно само во голема мерка во рамките на земјите кои го имаат 

доживеано балонот, и каде пазарниот индекс се состои од голем број на ТМТ акции. 

Директното набљудување на бета наспроти соодветниот пазар е најдобар начин за пресметка 

на бета за специфична компанија. АЕК забележува дека акциите на АД Македонски 

Телекомуникации (МТ) не се тргувани на берзата и поради тоа не може да биде обезбеден 

релевантен бета. Поради тоа мора да се користат меѓународните споредливи показатели за да 

се добие апроксимација и треба да биде посветено внимание во вреднувањето на избраните 

основни компании за да се осигури дека тие го прикажуваат соодветното ниво на ризик. 

Одредени подрачја на загриженост можат да бидат сомневањата на основните компании на 
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“интернет балонот” и ефектите од дерегулацијата и зголемената конкуренција. Зголемената 

конкуренција се очекува да го зголеми бета со тоа што се зголемувањето на ризикот од 

идните парични текови ја зголемува нестабилноста на приносите на компанијата во споредба 

со општиот пазар. Понатаму, внимание треба да се посвети за да се обезбеди дека избраниот 

бета ги одразува точно деловните линии кои се вреднуваат. 

АЕК верува дека со внимателен избор на основните компании, може да се определи 

соодветното ниво на ризик и смета дека ова е направено како што понатаму се наведува.  

Задолжување 

Како што беше дискутирано претходно, АЕК треба да да го разгледа оригиналното ниво на 

задолженост на компанијата (Долг/Долг + Главнина), во признавање дека долгот е во 

предност поради одредени даночни предности). Ова е точно само до оптимално ниво, над 

кое, повисоките нивоа на долг имаат спротивен ефект на финансисктата стабилност на 

компанијата. Како што долгот го поминува оптималното ниво, ризикот за отплата на долгот 

се зголемува што резултира во зголемување на приносот баран од страна на кредиторите – 

трендот на WACC расте после оваа точка. 

Следниот дијаграм ги илустрира евектите од зголемениот левериџ на принос и WACC. 

 

 

Во оценувањето на разумно ниво на долг, исто така, мора да се разгледа и стапката на 

покриеност на камата. Ако нивото на долг се зголеми, стапката на покриеност на камата 

опаѓа, и веројатно е дека трошоците на долгот ќе се зголемат. Кога фирмата е високо 

профитабилна, нејзината стапка на покриеност на каматата може да биде висока, дури и со 

голем износ на долг, каде со нов учесник, за истиот пропорционален износ на долг, нејзината 

стапка на покриеност на каматата ќе биде многу пониска.  Поради тоа, може да се 

аргументира дека оптималното ниво на задолженост ќе биде релативно високо за поголема 

попрофитабилна фирма отколку за нов учесник.  

Типичната задолженост за постоечките телекомуникациски оператори на конкурентен пазар 

е приближно 28% во определен период на време (види табела подолу):  

    Левериџ    Бета на   Ц/Д 

      бета  средствата   

Телеком услуги   1,4  1,0   28% 

0.0% 
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10.0% 

15.0% 
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Електростопанство  1,1  0,8   32% 

Водостопанство   0,6  0,4   50% 

 

Извор: Damodaran 

Важна е пазарната вредност на долгот, а не книговодствената. Во многу случаеви, може да 

биде случај дека телекомуникациските оператори може да имаат значајни долгови во 

нивната сметководствена евиденција, но актуелната пазарна вредност на таквиот долг е 

многу пониска. Горната табела е едноставен просек во определен период на време. Во секоја 

година се менува, и во некои години може да биде понизок или повисок од прикажаниот. 

Се чини дека оние сектори кои се поетаблирани и кои се сметаат дека може да издржат 

повисок долг, стапката на задолженост е повисока, достигнувајќи приближно 32-50% (т.е. 

комуналниот сектор).  

Во оценувањето на мрежата на АД Македонски Телекомуникации (МТ), може да биде 

аргументирано дека деловната единица во врска со интерконекција е посродна до услужните 

дејности, и како што е подвлечено погоре, може да одржи повисоко ниво на задолженост 

отколку останатиот дел од мрежата. Способноста на компанијата да го поддржи долгот е 

определна од стабилноста на проектираните парични текови на работењето и употребата и 

стапката на финансисрање и може да биде аргументирано дека повисокото ниво на 

задолженост до 35% може да биде претпоставено (предвидено) за АД Македонски 

Телекомуникации (МТ). AEC, како и да е, е на мислење да користи просечно ниво на 

задолженост од 28% прикажано погоре за телекомуникацискиот сектор во целина. 

 

4.3.4 WACC и преференцијални стапки  

Пондерираната просечна цена на капиталот (WACC) на компанијата може да биде под 

влијание на левериџот на нејзините сопственици или партнери. Анализите направено од 

страна на J Gregory Sidak, во Јануари 2001 во публикацијата: “Капитална помош, 

максимизирање на профит и аквизиции од делумно приватизираните телекомуникациски 

носители”, сугерираат дека ефектите од потеклото имаат мали ефекти врз WACC. Ова 

примарно може да се должи на релативната големина на  операторот со значителна пазарна 

моќ, дали тој има потекло или не, неговата големина може да имплицира пониска номинална 

веројатност и затоа пристапот на пазарот на долг може да биде на норма дали постои 

предност од потеклото или не.  

Во пресметувањето на цената на капитал на операторот, од примарен интерес е идното 

очекувано сценарио и оценувањето мора да биде направено за тоа дали компанијата ќе 

продолжи да има корист од таквото владино финансирање во иднина и одржливоста на 

таквите програми, каде е докажано дека таквите преференцијални стапки имаат 

антиконкурентски ефекти на пазарот. 

AEC не верува дека операторите добиваат одредени предности од преференцијалните стапки 

и предложува да не се разгледуваат тие прашања тука и наместо тоа ќе се потпрат на идните 

очекувани пазарни стапки. 
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5 Можни прилагодувања на моделот CAPM на пазарите во 

развој  

Овој дел го дискутира CAPM моделот во контекст на Македонија како пазар во развој. Се 

фокусира на тоа како меѓународните податоци може да се прилагодат за да ја рефлектираат 

реалноста на состојбата на пазарот во Македонија. Заклучоците од овие анализи ќе бидат 

искористени за да се извлечат соодветни ERP за Македонија, за да се искористат во делот 7.   

5.1 Тестирање на претпоставките на традиционалниот CAPM на пазар во 

развој  

Примената на CAPM во пазарите во развој има позадина посебно со претпоставката дека 

инвеститорите можат подготвено да го диверзификуваат нивното портфолио.  

Во традиционалниот CAPM, постои претпоставка за нормално дистрибуирани приноси на 

средства, кои може да не бидат соодветни во контекст на пазарите во развој. Моделот, исто 

така, претпоставува перфектна пазарна интеграција – пазарите што се “во развој” се чини, по 

дефениција, би биле имперфектни во нивната интеграција:   

 Финансиските пазари се интегрирани ако финансиските средства со исти ризични 

карактериситики имаат идентични очекувани приноси, независно од пазарот на кој 

припаѓаат. Широката употреба на индексите од домашниот пазар како замена за 

вистинското пазарно портфолио претпоставува дека пазарите се меѓународно 

сегментирани. Приносот на главнината треба да паѓа кога пазарите стануваат 

интегрирани;  

 Инвеститорите можат да пренесат некој дел од ризиците специфични за земјата на 

странските инвеститори, и земајќи некои странски ризици како замена;  

 Секој принос на капитал на земјата е редуциран за пазарниот ризик кој може да се 

диверзификува кој инаку не би можел да се диверзифицира.  

Доволно силен услов за да функционира ова е дека не постојат ефективни бариери за 

портфолио инвестирање преку границите. Тоа значи дека, локалните инвеститори се 

слободни да купат било која акција во светот во нивното портфолио и меѓународните 

инвеститори се слободни да изберат било која акција во одредена земја.  

Со интеграцијата на пазарот на капитал, постигната е светска верзија на моделот за 

одредување на цена на капиталните средства (CAPM моделот). Во интегрираниот свет, 

ризикот на портфолиото за земјата е нејзината коваријанса со светските приноси. Оваа 

коваријанса е надоместена со општа светска цена, која е поврзана со пондерираната просечна 

аверзија кон ризикот во светот. Во сегментираниот свет, ризикот на портфолиото на земјата 

е негово отстапување. Отстапувањето е надоместено со специфична цена на земјата, која е 

поврзана со просечната аверзија кон ризикот во одредена земја. Овие сценарија: интегрирани 

или сегментирани се сосема спротивни екстреми.   

Приближно речено, очекуваните приноси во делумно сегментиран пазар рефлектира некои 

надоместувања за коваријансата со светските приноси како и некои надоместувања за 

пазарната сопствена варијанса, т.е. хибриден CAPM што вклучува и варијанса и коварјанса 

со светот.  

Процесот на интеграција е постепен, како што регулативите се променети така што 

локалните инвеститори може да купуваат акции надвор од нивната земја и странците се 

прифатени на локалните пазари. Најважното случување (влијание) ќе дојде од странските 

инвеститори. Кога странските инвеститори инвестираат на пазарот за да остварат предност 

од ниската корелација – постои можност за високо очекувани приноси и пораст на цените. 

Така, една непосредна (моментална) импликација на либерализацијата на пазарот на капитал 
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е дека очекуваните приноси треба да се намалат. Постојат моќни имликации за ова 

намалување на очекуваните приноси. Непосредната (моментална) импликација е дека 

приносите од капитал се намалуваат.   

Како што финансиските пазари се либерализирани глобално и информационите технологии 

обезбедуваат полесен и поефективен пристап до информации и трансакции на услуги, се 

чини дека е поверојатно дека некои верзии на светкиот модел за цените на капиталните 

средства (CAPM модел) денес се поразбирливи отколку во минатото на пазарите во развој.  

Сепак, како резултат на сегментацијата, може да произлезе ситуација каде традиционалниот 

CAPM го потценува трошокот на капитал на пазарите во развој. За да се инкорпорираат сите 

дополнителни фактори кои влијаат на приносот на пазарите во развој, идеално употреба на 

мулти-фактор моделите треба да биде направена, но информациите потребни за таквата 

задача се значајни и без комплетни и точни податоци, се чини дека постои мала предност од 

употребата на мулти-фактор моделот. 

5.2 Модели за прилагодување на традиционалниот CAPM на условите на 

пазарите во развој  

Постојат различни модели кои настојуваат да ги инкорпорираат елементите на зголемениот 

ризик на премија во пазарите во развој како што е детално објаснето во Анекс 1. Како што 

може да се види, постојат бројни обиди за да инкорпорираат некои елементи од 

дополнителниот ризик, но сепак се чини дека не постои консензус. Во многу од 

предложените модели, се чини дека се применети субјективни прилагодувања.Се разгледува 

концептот дека е соодветно да се сведат прилагодувањата на пазарите во развој на општа 

регулаторна практика.   

Веруваме дека секој надомест на дополнителен ризик мора фундаментално да биде порамнет 

со потенцијалните промени на фундаменталните претпоставки употребени во CAPM. 

Најзначајна причина за дополнителен ризик на пазарите во развој во голем обем е во 

корелација со природата на локалниот пазар и како тој е сегментиран.   

АЕК понатаму верува дека ризикот придружен со инвестирањата на пазарите во развој   

може да биде соодветно прилагоден од испитувања во повисок разбирлив опсег и поради тоа 

слободно може да го искористи следниот модел за определување на приносот на главнината 

за македонскиот пазар:   

countryUSUSeUSfe CRPMRPrr )(*,,  

каде, 

Премија за ризик на земјата се калкулира како маргина на неплаќање  помеѓу стабилна 

економија и пазари во развој, деноминирани во стабилна валута. 
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6 ДЕЛ 2 од равенката за WACC – Цена на долг 

Следува разработување на вториот дел од равенката за пресметка на WACC; цената на 

долгот. Овој дел ги истакнува факторите кои придонесуваат за постоење на различни стапки 

на долгот на пазарот. 

6.1 Фактори кои влијаат на цената на долгот  

Кога некоја фирма ќе земе кредит, цената на долгот која фирмата ја плаќа е каматната 

стапка. Ако располагаме со доволно податоци, можеме да ја примени формулата за 

пресметка на посакуваната стапка на принос на инвеститорот. Ако компанијата нема 

преостанати обврзници, нејзината цена на долгот може да се пресмета со додавање на 

маргината за кредитен ризик на приносот на државните обврзници со ист рок на 

достасување. 

Со оглед на тоа што трошокот за камата подлежи на оданочување, релевантна цена на долгот 

е трошокот за камата пооданочување. 

Цена на долгот по 

оданочување 
= 

Цена на долгот пред 

оданочување 
х (1 - 

 маргинална стапка на данокот 

на добивка) 

Во секој случај, цената на долгот по оданочување е валиден показател само кога компанијата 

работи профитабилно, или во случај кога ги применува даночните правила за пренос на 

трошокот за камата. 

Вредноста на одреден дел од долгот на компанијата главно зависи од 3 ставки: 

1. посакуваната стапка на принос на безризични вложувања (на пример: државни 

обврзници или многу високо оценети корпоративни обврзници); 

2. различни услови содржани во одредбите на долгот (на пример: датум на 

достасување, дисконтна стапка, услови за повикување на плакање, супериорност во 

услови на неплаќање и слично) 

3. веројатноста компанијата да не биде способна да исполни дел или сите договорени 

обврски (односно веројатноста за неплаќање) – особено значење се придава на 

показателот за покриеност на каматата. 

Според тоа цената на долгот соодветно ќе варира во зависност од тоа дали станува збор за 

компанија која е нова на пазарот или за компанија која веќе добро работи. Компанијата која 

е нова на пазарот нема можност да учествува на светските финансиски пазари во првите 

фази на својот развој, додека не добие кредитен рејтинг од релевантните агенции за 

утврдување на кредитен рејтинг. Токму затоа, како што веќе истакнавме, задолжувањето кај 

новите компании е пониско во првите години. 
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7 Фактори кои влијаат на пресметка на WACC во Македонија  

Во овој дел претходно елаборираната теорија е преточена во условите во Македонија. Во 

овој дел се утврдени соодветните параметри кои влијаат на примена на WACC во 

Македонија. Овие параметри вклучуваат: 

1. Стапка на безризични вложувања во Македонија – која зависи од економската 

активност и владината монетарна политика 

2. ERP на капитал во Македонија – која зависи од големината и ликвидноста на пазарот 

на хартии од вредност и типот на инвеститори во Македонија и нивната локација 

3. Геаринг нивото на фирмите кои во Македонија работат во телекомуникацискиот 

сектор – врз основа на меѓународната практика 

4. Бета за АД Македонски Телекомуникации (МТ) – врз основа на меѓународната 

практика 

5. Стапката на задолженост на АД Македонски Телекомуникации (МТ) – врз основа на 

независно проценети стапки и соодветна проценка на маргината на неплаќање 

6. Маргиналната стапка за данокот на добивка – врз основа на тековната регулатива 

 Стапката на безризичен принос и премија за ризик на земјата 

Не е едноставно да се утврди стапката на безризичен принос во земји во кои пазарот на 

хартии од вредност е во зачеток (земји во развој), во однос на истата во развиените земји. 

Постојат три главни проблеми во утврдување на стапката на безризичен принос во земјите во 

развој. Како прво долгот генерално не е безризичен, како второ често е многу тешко да се 

утврди долгорочен долг кој одговара на рокот на достасување на готовинскиот тек кој е 

предмет на разгледување, и како трето секој долгорочен долг кој постои, генерално е 

деноминиран во УСД или во стабилна Европска валута. 

Постојат три потенцијални модели предложени за проценка на безризичната стапка на 

принос во земјите во развој: 

 Метод 1 – Принос на локални обврзници. Овој метод започнува со принос на обврзница 

деноминирана во локална валута и се корегира за ризикот и можното пролонгирање на 

рокот, доколку е соодветно; 

 Метод 2 – Принос на локална обврзница деноминирана во меѓународна валута. Овој 

метод го користи приносот на обврзница во локална валута која е деноминирана во 

меѓународна валута и ја корегира за ризикот, времетраењето (до колку е соодветно) и 

ефектот на валутата; 

 Метод 3 – Принос на достасана обврзница на пазарот. Овој метод започнува со принос на 

стабилна обврзница на пазарот и врши корекција за ефектот на инфлацијата. 

Финалниот избор на методот за пресметка во голема дел зависи од тоа кои информации се 

достапни. Само долгорочен долг во странска валута е издаден во голема мера и активно се 

тргува во Македонија. Долгот деноминиран во локална валута е со краток рок на 

достасување.  

Следнава табела ги презентира одделните обврзници со кои се тргува на Македонската берза 

и за кои лесно се добиваат цени: 

Име 
Дата на 

издавање 

Износ (во 

милоиони ЕУР) 
Времетраење Принос 

RM01 19.09.2000 550 1.9 7.8% 

RMDEN01 17.06.2002 2.5 2.1 7.8% 

RMDEN02 20.03.2003 38.1 2.3 7.9% 
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RMDEN03 25.02.2004 47 2.5 7.7% 

RMDEN04 02.03.2005 58 2.7 7.6% 

Во рамки на долгот доминираат емисии во Евра и условите за плаќање вклучуваат 

периодична отплата на главнина, која влијае на намалувањето на времетрањето на 

обврзницата. Како што веќе претходно беше истакнато, идеално би било да се применат 10-

годишни обврзници, бидејќи тие одговараат на генерално прифатеното времетраење на 

готовинските текови на фирмите и се сметаат за релевантни од страна на Регулаторните тела. 

Во Македонија вакви обврзници не се достапни, а обврзниците со кои се тргува и кои се 

презентирани во табелата погоре достасуваат во период од 1.9 до 2.7 години почнувајќи од 

Октомври 2006 година. 

Со оглед на достапните информации, АЕК го предлага употреба на Метод 2, претставен 

погоре, со кој државните обврзници се деноминирани во странска валута и се корегирани за 

одделниот ризик и ефектите на валутата и времетраењето. 

Токму затоа е потребно да се утврдат соодветни корекции за да му се овозможи на АЕК да 

изврши проценка на 10-годишна безризична обврзница во локална валута. Овие корекции 

бараат проценка на следниве параметри: 

1. одделен долг во евро зоната и рочна структура; 

2. премија за одделен ризик; 

3. корекции заради инфалторниот ефект и времетраењето. 

Од објавените финансиски извештаи релативно е едноставно да се утврди долгот и рочната 

структура во евро зоната. Во следната табела се претставени обврзници издадени во 

различни земји со различни услови: 

Земја 
3-месечни 

обврзници 

2-годишни 

обврзници 

10-годишни 

обврзници 

    

Австралија 6.39% 6.08% 5.64% 

Англија 5.19% 5.00% 4.56% 

Канада 4.18% 3.97% 4.03% 

Данска 3.62% 3.78% 3.73% 

Јапонија 0.35% 0.78% 1.72% 

Шведска 2.77% 3.48% 3.64% 

Швајцарија 1.87% 2.19% 2.34% 

САД 5.33% 4.76% 4.63% 

Евро-зона 3.58% 3.75% 3.72% 

Како што може да се забележи, во моментов обврзниците во евро зоната се тргуваат со 

принос од 3.75% за оние кои достасуваат за 2 години и 3.72% за оние кои достасуваат за 10 

години. 

Првиот чекор е да се отстрани одделен ризикот вклучен во Македонските обврзници. Ова се 

постигнува така што се прави споредба меѓу македонска обврзница деноминирана во евро со 

обврзница од евро-зоната со ист рок на достасување. Со примена на сличен принос и емисија 

од иста валута, не може да има разлики кои ќе се припишат на времтраењето или пак на 

валутниот ефект. Затоа ризикот мора да се поврзе со разликата во одделни ризик во евро-

зоната и во Македонија. Разликата меѓу приносот на 2-годишната обврзница во евро-зоната 

(3.7%) и приносот на македонската обврзница со просечно времетраење од 1.9 до 2.7 години 

(7.8%), ја дава премијата за ризикот на земјата од околу 4.1% и безризична стапка од 3.7% за 

деноминирана 2-годишна евро обврзница. 

Вториот чекор вклучува конверзија на деноминираниот принос за 2-годиншна безризична 

евро обврзница во 10-годишна безризична обврзница деноминирана во денари. Во случај 

кога вистинските стапки на поврат се споредливи меѓу 2 земји, предвидувањето на 
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инфлаторниот ефект во земјата може да обезбеди индикација за рочната структура на 

каматните стапки. За да се употреби наведената методологија, потребно е да се изврши 

анализа на каматните стапки во Македонија за период од 10 години. 

Соодветните корекции за валутниот ефект и времетраењето на обврзницата кои 

овозможуваат да се изврши проценка на подолг рок (односно од 2-годишна безризична 

обврзница деноминирана во ЕУР да се дојде до 10-годишна безризична обврзница 

деноминирана во денари), вклучува проценка на вистинските стапки на поврат и инфлација 

во Македонија и во евро-зоната. 

Предивидувањата за движење на инфлацијата во евро-зоната, според CPI, се движат меѓу 

2.2% и 2.1%7, и вистинската годишна стапка на поврат во текот на 2 години на достасување 

на обврзницата се проценува на 1.3%. Проценката за инфлација на еврото за периодот од 2 

до 10 години се пресметува од 10-годишната обврзница, под претпоставка стапката на 

поврат да биде константна во текот на периодот. Проценката за инфлацијата во Македонија е 

5% годишно. Ова предизвикува корекција за валутниот ефект и времетраењето околу 2.9%. 

Табелата подолу ги сублимира овие корекции и покажува дека пресметаниот принос на 

безризична 10-годишна макеоднска обврзница се движи околу 6.6%. 

 

Извор: AEK проценки 

 

 Пазарен ризик (Премија за ризик на капитал) 

Сметаме за потребно да се избере соодветна Премија за ризик на капиталот (ПРК) во 

разумни граници на проценка кои ќе го балансираат ризикот од поставување на премногу 

висок трошок на капитал, од една страна, и премногу низок, од друга страна. Премногу 

ниска стапка може да ги обесхрабри понатамошните инвестирања од страна на операторот и 

може да влијае на инфраструктурата на конкуренцијата; како и да е  веднаш има предности 

за потрошувачите преку пониските цени. Премногу висока стапка, може да доведе до тоа 

потрошувачите да плаќаат по цени кои се далеку над конкурентно ниво, водејќи кон општи 

                                                      
7
 Izvor: Ekonomist 
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загуби и можност за појава на преголемо инвестирање од страна на операторот во 

неисплатливи проекти. 

АЕК заклучи дека македонскиот пазар на капитал не е доволно голем и ликвиден и нема 

доволно долга историја за да дозволи суштествена проценка на премијата на пазарен ризик 

преку директно набљудување. Токму затоа се употребува  меѓународен модел добиен од 

угледни меѓународни финансиски извештаи како што се студијата на Dimson, Marsh and 

Staunton.8 

Сумарен приказ (ERP) Соодветна стапка на ERP  

АД Македонски  Телекомуникации (МТ) 4.5 – 5.0% 

 

 Задолженост на АД Македонски Телекомуникации (МТ) 

Како што претходно беше истакнато не предлагаме различните деловни единици да се 

третираат како различни финансиски единици, секоја со своја стапка на долг и показател на 

задолженост, бидејќи тоа веднаш ќе се предизвика дополнителни претпоставки кои можат 

негативно да влијаат на точноста на проценката. 

АЕК предлага примена на меѓународен просек од задолженост од 28% како оптимално ниво. 

Сумарен приказ на задолженост АД Македонски Телекомуникации (МТ) 

Претпоставено ниво 28% 

 

 

 Бета за АД Македонски Телекомуникации (МТ) 

Бета го рефлектира придонесот на ризикот на портфолиото на инвестицијата, независно од 

финансирањето, односно ризичноста на бизнисот сам по себе. АЕК ќе користи споредливи 

бета коефициенти со цел да ја утврди соодветната стапка на поврат на средствата. Стапката 

на поврат на средствата потоа ќе биде применета согласно следната формула, со цел да се 

добие соодветен трошок на капиталот: 

E

D
trrrr cdaae )1)((  

каде што: 

r  = поврат на капитал 

ra  = поврат на средства 

rd = поврат на долг 

E = пазарна вреднос на капиталот 

D = пазарна вредност на долгот 

tc = маргинална стапка на данок на добивка  

Ефектот на либерализација на телекомуникацискиот сектор ќе влијае на непредвидливоста 

на операторот со значителна пазарна моќ ова е ефектот од зголемениот ризик кој 

произлегува од регулативата. Многумина се согласни дека ефектите од воведување на 

                                                      
8
 Dimson, Marsh i Staunton (DMS) od Biznis [kolata vo London. Posledniot primer za nivnata rabota na premijata 

za rizik na kapitalot mo`e da se najde vo nivnata studija od 2006 godina “Premija za rizkiot na svetskiot kapital: 
Pomala zagatka”, revidirana vo april 2006. 
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натамошна конкуренција и можен притисок од страна на регулативата, треба да бидат 

вклучени во бета коефициентите. Со примена на набљудуваните бета, разумно е да се 

заклучи дека со оглед на тоа што компаниите кои се споредуваат работат во рамки на 

поконкурентен пазар, тие тековно го рефлектираат ефектот од зголемената конкуренција.  

Македонски Телекомуникации АД (МТ) 

 

Сумарно Бета Бета на соодветно средство  

АД Македонски Телекомуникации (МТ) 1.0 – 1.1 

 Цена на долг на АД Македонски Телекомуникации (МТ)  

Цената на долгот е каматата која треба да се понуди за да се подигне капитал во форма на 

долг. Таа треба да ја рефлектира безризичната каматна стапка која инвеститорите би ја 

барале за да ги пласираат своите средства, прилагодена за да ги награди инвеститорите во 

случај на неплаќање од страна на должникот. 

Цената на долгот е пазарната каматна стапка која компанијата треба да ја плати за 

позајмените средства и зависи од генералните каматни стапки, премијата за неплаќање од 

страна на должникот и можните даночни предности. 

Во тековниот период АД Македонски Телекомуникации (МТ) нема неплатени обврски врз 

основа на надворешен долг и затоа соодветната каматна стапка треба независно да се 

пресмета.Проценката на соодветната стапка на поврат на долгот се  врши со примена на 

следната методологија. 

Македонската беризична стапка во износ од 6.6% е користена како основна стапка. Оваа 

стапка треба да се корегира/прилагоди за ризикот на компанијата од неплаќање. 

Финансиските извештаи на А.Д. Македонски Телекомуникации покажуваат можност за 

одржување на релативно висок кредитен рејтинг како резултат на претпоставеното ниво на 

задолжување и каматни стапки. Не е веројатно дека ваквиот кредитен рејтинг ќе биде 

повисок од независно проценетата маргина и затоа предлагаме дополнителната премија да се 

базира на  независно проценетата премија. Ризикот на земјата, вклучувајќи го и одделниот 

ризик, беше претходно пресметан во висина од 4.1%.Сметаме дека треба да се пресмета 

индикативно ниво на долгот врз основа на безризичната стапка и премијата за ризик на 

земјата. Ова ќе резултира со поврат на долгот во износ од 10.7%. 

Сумарен приказ на стапката на долгот АД Македонски Телекомуникации (МТ) 

Соодветна стапка на долгот 10.7% 

 

 

 Стапка на данок на добивка 

Тековната маргинална стапка на данокот на добивка за операторите9 изнесува 15% од 

добивката и тоа е стапката која ќе се користи во пресметката на трошокот на капитал. 

Во иднина стапката на данокот на добивка ќе се намали на 12% во 2007 година и 10% во 

2008 година. 

                                                      
9
 Данок на добивка ( Службен весник на РМ бр.80/93 ) 



 

27 

 

 

 

8 Трошок на капитал на агрегирано ниво на фирма 

Во овој дел ќе се применат параметрите дефинирани во претходните делови со цел да се 

утврди трошокот на капитал на АД Македонски Телекомуникации (МТ) со примена на 

WACC. 

 Пресметка на WACC на АД Македонски Телекомуникации (МТ) 

)1( cde t
V

D
r

V

E
rWACC  

Поврат на средства (ra) 

zemjaafa CRPMRPrr )(* , каде што 

rf = 6.6% 

β = 1.0 до 1.1 

MRP = 4.5 to 5.0 

CRP = 4.1% 

ra = 15.2% до 16.2% 

Поврат на капитал (re) 

E

D
trrrr cdaae )1)(( , каде што 

D/V = 28% 

rd = 10.7% 

ra = 15.2% до 16.2% 

re = 16.7% до 18.0% 

WACC 

)1( cde t
V

D
r

V

E
rWACC , каде што 

D/V = 28% 

rd = 10.7% 

re = 16.7% до 18.0% 

tc = 15% 

WACC = 14.6% до 15.5% 

Сумарен приказ на агрегиран WACC Соодветен WACC 

АД Македонски Телекомуникации (МТ) 14.6 – 15.5 % 

Врз основа на применетата методологија и пресметките дадени погоре АЕК смета дека е 

соодветно стапката да се постави до горната граница. Затоа АЕК предлага WACC за АД 

Македонски Телекомуникации (МТ) да се постави на 15,5%. 
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А 1 Анекс 1 – Модели за трошок на капитал во земјите во развој 

За утврдување на трошокот на капитал во земјите во развој предложени се повеќе различни 

модели од  академици и практичари. Не постои консензус во однос на тоа кои се вистинските 

импикации на земјите во развој врз бараната премија за ризик на капиталот. Подолу се 

наведени неколку предложени модели, со краток приказ на предностите и слабостите на 

секој од нив. Моделите се рангирани од интегриран светски модел до сегментиран локален 

модел. Изборот во однос на тоа дали ќе се користи интегриран или сегментиран модел 

зависи пред се’ од нивото на интеграција на соодветната земја во светот и перспективата на 

маргиналните инвеститори во фирмата: 

1. Директно набљудување од локалниот пазар 

Директното набљудување од локалниот пазар вклучува анализа на условите за локално 

тргување во земјата, предмет на набљудување. Следната формула се користи за да се утврди 

набљудуваниот историски поврат на пазарот. 

1
0

11

P

dP
rm  

каде што: 

rm = поврат на пазарот 

P0 = цена на средството во период 0 

P1  = цена на средството во период 1 

d1  = дивиденда во период 1  

Премијата за ризик на капиталот се пресметува со одземање на безризичната стапка од 

повратот на пазарот пресметан според горната формула. 

Главна предност на овој модел е што ни овозможува директно набљудување на 

карактеристиките на поврат на дадениот пазар. 

Главен недостаток е потребата за голем број историски податоци потребни да се утврди 

премијата за пазарен ризик во текот на подолг временски период. Вакви податоци најчесто 

се недостапни кога станува збор за пазари во развој. Истото се однесува и на Република 

Македонија имајќи во предвид дека берзата беше основана во 1995 година  и се до 2001 

година се тргуваше само со една акција. Веќе кон крајот на 2001 година значително се 

зголемува бројот на компании кои котираат на берзата што од своја страна може да даде 

искривена слика за вистинската состојба на пазарот. Ова прикажува повеќе неликвиден 

пазар, недоволно историски податоци10 и пазар кој не е репрезентативен во однос на добро 

диверзифицирано портфолио. Понатаму постои потребата за утврдување на соодветно 

безризично средство за секој период, што бара ликвиден и проширен пазар на безризични 

обврзници. Државните обврзници често се користат како безризични средства, но во земјите 

во развој истите често содржат ризик од ненаплатување, и затоа по дефиниција не се 

безризични. 

Поради ова сметаме дека примената на директно набљудување на премијата за пазарен ризик 

во Македонија, не е соодветна. 

                                                      
10

 Genralno se potrebni podatoci za podolgi vremenski serii. Na primer, neodamne{ni studii za 

amerikanskiot pazar presmetaa standardna devijacija (σ ) od istoriska premija za rizik od okolu 20%. 

So ogled na toa {to mo`eme da presmetame standardna gre{ka so primena na formulata σ/√T mo`eme 

da vidime deka standardna gre{ka za 10-godi{na vremenska serija e okolu 6%. Ovaa gre{ka e 

zna~itelna vo uslovi na nabquduvanoto zna~i i ilustrira barawe za mnogu dolga vremenska serija na 

podatoci. Za podatoci od serija nad 100 godini , standardnata gre{ka pa}a do 2%. 
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2. Меѓународен модел за оценка на капитално средство (ICAPM) 

ICAPM базира на традиционалниот модел за оценка на капитално средство, но содржи 

претпоставка дека светските пазари се перфектно интегрирани. Ако инвеститорите можат да 

инвестираат на било кој пазар, утврдениот ризик поврзан со одредени земји и региони може 

да се диверзифицира и единствениот ризик кој ќе остане е несистематскиот ризик на 

светското портфолио. ICAPM дава резултати за поврат кои се на пониско ниво од 

резултатите добиени на ниво на една земја. Ова е разумен заклучок со оглед на 

претпоставката дека интегрираните светски пазари му овозможуваат на инвеститорот да 

изврши диверзификација на ризикот на земјата или регионот како дел од светското 

портфолио. Бета и премијата за ризик на капитал се пресметуваат во однос на светското 

портфолио. 

wwfe ERPrr *  

Моделот функционира за интегрираните пазари, меѓутоа за сегментираните пазари, каков 

што е случајот и со земјите во развој, моделот не успева соодветно да го процени ризикот и 

ја потценува вредноста на бараниот принос. Поради ова сметаме дека овој модел не е 

соодветен за Македонија. 

3. Глобално заштитен CAPM модел  

Моделот повторно базира на CAPM. За разлика од ICAPM, во овој модел покрај светскиот 

ризик, како што е прифатен во моделот ICAPM, се вклучени и регионалниот и ризикот на 

земјата. Ова го рефлектира степенот на интегрираност на регионот и земјата на светските 

пазари, така што во случај на целосна интеграција моделот се изедначува/претопува во 

ICAPM. Показателите за сегментација на регионот и земјата во однос на светот се 

проценуваат со регресирање на прекумерниот поврат на региониот наспроти прекумерниот 

поврат на светот и со регресирање на прекумерниот поврат на земјата во однос на 

регионалната премија за ризик наспрема прекумерниот поврат на светот. Предноста на 

моделот е што го зема предвид ризикот на регионот и на земјата, но бара податоците за 

пазарот на регионот и земјата да можат да дозволат пресметка на коефициентите со 

регресија. Сметаме дека не постојат  доволно податоци за примена на овој модел. 

4. Модел за маргина на земја 

Моделите за маргина на земјата се добро познати и широко применувани во практиката. 

Овие модели ја применуваат следната формула: 

USfUSe ERPrr * Премија за ризик на земјата 

Моделот ја додава премијата за ризик на земјата на трошокот на капитал утврден врз основа 

на достасан инструмент на пазарот, најчесто на САД (како во случај на конкретната 

формула). Моделот  применува зрела безризична стапка и премија за ризик на капиталот, 

додека бета се утврдува во однос на портфолиото на локалниот пазар. 

Значајна и субјективна променлива во горната равенка е пресметката на премијата за ризик 

на земјата, за што постојат повеќе предложени модели. Вообичаен метод за пресметка на 

премијата за ризик на земјата е да се употреби маргина на неплаќање, која вообичаено се 

мери како разлика меѓу стапките на државна обврзница деноминирана во долари и 

амерканска државна обврзница. Маргината претставува ex-ante проценка на премијата за 

ризик на земјата, која ја рефлектира кредитната способност на владата. Маргината на 

неплаќање бара постоење на обврзница деноминирана во долари. 

Втор метод е да се процени ризикот на земјата согласно кредитниот рејтинг на земјата. Овој 

рејтинг го мери повеќе ризикот од неплаќање отколку ризикот на капитал, но и на двата 

генерално им влијаат идентични фактори, односно стабилноста на локалната валута, 

буџетски и трговски биланси и политичка стабилност. Рејтингот може да се примени за да се 
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утврди маргина на неплаќање на американска државна обврзница. Предност на примената на 

рејтингот е релативно лесната и едноставна примена. Сепак, рејтингот има карактеристика 

на заостанување во однос на пазарните очекувања (особено кога проверката на рејтингот не е 

навремена). 

Друга алтернатива е да се изврши проценка на нивото на ризик на земјата преку анализа на 

основните показатели/мерила за земјата и нивна споредба со интегрираните и стабилни 

пазари. Во однос на разбирањето на степенот на интеграција важно е да се имаат предвид 

следниве поттикнувачи: 

 проценка на пазарната капитализација – показател на пазарната капитализација во однос 

на БДП; 

 проценка на странските инвестиции – показател на директни странски инвестиции во 

однос на бруто националните инвестиции; 

 проценка на ликвидноста на пазарот на хартии од вредност – показател за обрт на хартии 

од вредност. 

Сметаме дека постои значајна субјективности во пондерите употребени во овој метод и 

поради тоа сметаме дека не е соодветен.  

Damodaran исто така предлага натамошно усогласување на основниот модел за утврдување 

на ризикот на земјата. Според моделот, премијата за ризик на земјата еднакво им влијае на 

сите фирми кои работат. Damodaran истакнува дека ова не е секогаш случај, и предлага 

вклучување на одделни фактори кои ќе овозможат различно влијание на ризикот на земјата 

врз различни типови на дејност. 

Следува преглед на основните модели предложени од Damodaran: 

Следнава формула претпоставува дека изложеноста на фирмата на ризикот на земјата е 

пропорционална со сите други ризици: 

)(*,, countryUSUSeUSfe CRPMRPrr   (1) 

 Модел кој претпоставува дека сите фирми се подеднакво исложени на ризикот на земјата, е 

претставен со следнава формула: 

countryUSUSeUSfe CRPMRPrr )(*,,   (2) 

Модел кој претпоставува дека изложеноста на ризикот на земјата е различна за различни 

фирми и дека не е пропорционална со сите други ризици, е претставен со следнава формула: 

countryUSUSeUSfe CRPMRPrr *)(*,,  (3) 

Основна разлика меѓу овие три модели е претпоставката поврзана со ефектот на премијата за 

ризик на земјата (означен како λ во формулите) врз одделни фирми. Формулата (1) 

претпоставува дека е во согласност со бета на фирмата. Формулата (2) претпоставува дека е 

еднаква со 1, додека формулата (3) претпоставува дека е поврзана со одделен и 

идентификуван фактор кој е специфичен за дадената фирма. Индикациите за низок λ би биле 

резултат на високо учество на приходи или деловни активности не се поврзани со 

специфичниот ризик на земјата. Ова може да биде случај кај фирмите кои работат со 

препродажба на производи и кај кои приходите во голема мера се одредени со движењата на 

глобалните пазари. Во специфичниот случај на Мактел, веруваме дека најголемиот дел од 

дејноста на Мактел е во зависност од локалниот пазар и формулата (3), бидјеќи таа бара 

понатамошни субјективни проценки. Натаму веруваме дека Мактел е изложен на ризикот на 

земјата подеднакво како и сите други фирми во Македонија, поради што ја предлагаме 

употребата на формулата (2). 
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Предноста на овој метод е што и безризичната стапка и премијата за ризик на капиталот ги 

утврдува од развиен пазар, кој има значителни историски серии на податоци и академски 

студии кои служат како извор на податоците. Во случаи кога се достапни одделни стапки на 

принос, можат да се искористат за да се процени премијата за ризик на земјата во 

сирова/необработена форма, или да се корегира/усогласи како што беше претходно 

назначено. Бета, пресмета согласно локалниот пазар, генерално е тешко да се утврди за 

земјите во развој поради ограничените податоци кои се достапни; како и да е бета може да се 

процени во согласност со споредливи фирми.  

5. Модел на релативна стандардна девијација 

Моделот на релативна стандардна девијација ја проценува премијата за ризик на капитал на 

земјата со мултипликација на премијата за ризик на капитал на стабилен пазар со 

релативната стандарна девијација на тој пазар наспроти истата на стабилниот пазар, со 

примена на следниве формули: 

 

ERPземјата = ERPСАД * Релативна СД на земјата 

Релативна СД на земјата = 
СД на земјата 

СД САД 

Овој приод бара пресметка на стандардната девијација на двата пазари на капитал. Додека 

стандардната девијација за развиениот пазар генерално е достапна, можно е истата за пазарот 

во развој да не е така лесно достапна. Натамошен недостаток на моделот е што во услови на 

неликвиден пазар, стандардната девијација може да ја намали нестабилноста и на тој начин 

да ја потцени специфичната премија за ризик на капитал на земјата. 

Не се  препорачува примената на овој модел. 


