
UDC 336.733/.734:336.76.027 Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 50, број 31/2014, стр. 115-134 
Датум пријема рада: 01.02.2014. 

Датум прихватања рада: 15.02.2014. 

 

Институционални инвеститори у 
функцији развоја финансијских 
тржишта 
 

Institutional investors in function of financial markets 
development 
 

Сандра Ковачевић

 

Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Бања Лука 
 
 
Сажетак: Пословање институционалних инвеститора подразумијева тржишну економију и постојање
транспарентног финансијског тржишта и његових сегмената (тржиште новца, тржиште капитала, тржиште
девиза, тржиште деривата хартија од вриједности итд). Финансијско тржиште и његови сегменти
омогућавају путем институционалних инвеститора ефикасну мобилизацију и најситнијих износа
привремено слободних новчаних средстава становништва, привреде и државе, те њихово укључивање, 
тј. алокацију у финансијске и привредне токове тржишне привреде. Истовремено, финансијско тржиште
омогућава брзо и ефикасно „претварање“ реалне активе у новац, ефикаснији проток свих облика
новчаних средстава и његов репласман. То доприноси развоју финансијског тржишта, ефикаснијем и
ефективнијем пословању привредних субјеката, те бржем и стабилнијем развоју привреде у цјелини. У
тексту који слиједи, указаће се на врсте и функције институционалних инвеститора на финансијском
тржишту и њиховом доприносу развоју финансијских тржишта. 
Кључне речи: Институционални инвеститори, финансијско тржиште, тржиште новца, тржиште капитала, 
инвестициони фондови, диверсификација ризика, акције, обвезнице, стандардна девијација (ризик), 
компромис принос/ризик. 
 
Abstract: Management of insititutional investors implies market economy as well as the existence of transparent 
financial market and its segments (money market, capital market, foreign money market, derivative securities 
market etc). The financial market and its segments make effective mobilization of even the lowest amounts of 
temporarily free funds of the population, economy and the state possible for their involvement i.e. allocation into 
financial flows of the market economy. At the same  time, financial market helps in quickly and effectively 
transforming assets into money, as well as the flow of all kinds of funds and their further investment. This 
contributes to the development of financial market, more effective management of business entities,  along with 
faster and more stable development of the economy. In the following text, the types and functions of institutional 
investors on the financial market will be highlighted, as well as their contribution to the development of the 
financial markets. 
Keywords: Institutional investors, financial market, money market, capital market, investment funds, risk
diversification, stocks, bonds, standard deviation (risk), income/risk compromise. 

1. Увод 

Финансијска тржишта у свим привредама обављају једну од важних економских 
функција усмјеравања слободних новчаних средстава од стране домаћинстава, 
предузећа и влада ка оним субјектима, којима новчана средства недостају и који 
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желе трошити више за одређене намјене него што имају средстава. Сучељавањем 
суфицитарних и дефицитарних субјеката на финансијском тржишту, врши се 
оптимална алокација расположивог капитала у привреди и друштву, при чему се 
дефицитарним субјектима омогућава да прибаве недостајући капитал уз 
одређену цијену (камату). 

Институционални инвеститори, међу које осим банака, спадају 
инвестициони, пензиони,  осигуравајући, као и други фондови, имају у 
развијеним тржишним привредама дугу и богату традицију. Њихово пословање 
допринијело је бржем и свестранијем развоју финансијских тржишта широм 
свијета, као што су: тржиште новца, тржиште капитала, девизно тржиште, 
тржиште деривата хартија од вриједности. Посебно се то односи на развој 
сегмената тржишта капитала, као што је примарно и секундарно тржиште 
капитала.  

1. Врсте и функција институционалних инвеститора 

1.1. Дефинисање и врсте институционалних инвеститора 

Пословима на финансијском тржишту, које обухвата: (а) тржиште новца, (б) 
тржиште капитала (примарно и секундарно), (ц) девизно тржиште, (д) тржиште 
деривата хартија од вриједности итд., посебно његовом сегменту секундарном 
тржишту хартија од вриједности, баве се посебне финансијске институције, које 
се обухватају једним општим заједничким именом институционални инвеститори 
(„institutional investors“). Њихово присуство на финансијском тржишту 
представља корисност како за цијелу привреду, тако и за ефикасност 
финансијских токова у економији. Посебно када се ради о тржишту капитала, 
које обухвата примарно тржиште, што представља прву купо-продају емитованих 
хартија од вриједности, и секундарно тржиште, које представља другу и све 
наредне купо-продаје хартија од вриједности. 

Институционални инвеститори су разноврсне, најчешће финансијске 
организације, које се баве куповином и продајом хартија од вриједности на 
финансијском тржишту. Циљ куповине и продаје хартија од вриједности јесте 
зарада. За институционалне инвеститоре се сматра, да су највећи учесници у 
промету хартија од вриједности и да купују највећи дио хартија од вриједности 
на финансијском тржишту. За разлику од појединаца, односно индивидуалних 
инвеститора, у стању су да преко стручног менаџмента („портфолио менаџери“) 
контролишу ризике улагања, тј. врше дисперзију и диверсификацију ризика 
преко формирања портфолија разноврсне структуре својих улагања. Својом 
величином и значајем, могу утицати на ниво цијена на тржишту, као и остале 
услове на тржишту (на примјер, трошкове управљања). 

Институционални инвеститори се појављују под различитим именима и у 
различитим организационим формама. Тако се у ове професионалне посредничке 
финансијске организације у САД, као најразвијенијем тржишту хартија од 
вриједности, укључују слиједеће посредничке институције: [1, стр. 213-217] (1) 
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удружени фондови („mutual funds“), (2) пензиони фондови, (3) пословне банке, 
(4) брокерске фирме, (5) арбитражне фирме, (6) институционални инвеститори, 
(7) корпорације, (8) инвестициони савјетници и (9) осигуравајуће компаније. 
Неки институционални инвеститори, као што су на примјер инвестициони 
фондови, могу се и удруживати и пословати као инвестиционе компаније.  

Наиме, у финансијској литератури се за инвестиционе фондове често 
користе и термини „финансијске компаније“. Коришћење наведеног термина, као 
синоним инвестиционих фондова и инвестиционих компанија, и јесте и није 
сасвим исправно. Сматра се да овдје треба правити разлику између термина 
“инвестициона компанија“. При томе треба имати у виду, да инвестициона 
компанија јесте инвестициони фонд, док управљачка („management“) компанија, 
односно финансијска компанија, није један инвестициони фонд, већ 
инвестициона компанија, која у свом саставу може имати један или више 
различитих инвестиционих фондова. 

Пословање институционалних инвеститора, као што су инвестициони и 
пензиони фондови и компаније осигурања, представља значајан сегмент 
пословања на финансијском тржишту сваке земље. Распадом бивше СФРЈ и 
настанком нових држава на њеном тлу, настале су и потребе да се у оквирима 
сваке привреде организују финансијска тржишта као посебне цјелине. Посебна 
специфичност овог организовања везана је за финансијско тржиште Босне и 
Херцеговине, гдје у ствари постоје два финансијска тржишта: финансијско 
тржиште Републике Српске и финансијско тржиште Федерације Босне и 
Херцеговине. 

1.2. Пословање институционалних инвеститора на 
финансијском тржишту 

Институционални инвеститори послују у своје име и за свој рачун, те у своје име, 
а за рачун својих комитената. У првом случају, тј. када послују у своје име и за 
свој рачун, циљ им је остварење профита уз сношење ризика. У другом случају, 
када послује у своје име, а за рачун свога или својих комитената, раде на бази 
одређеног процента надокнаде, односно провизије. Пословање свих наведених 
посредничких организација развијало се у складу са условима и приликама у 
појединим државама и на појединим тржиштима. Међутим, пословање брокерске 
организације као институционалних инвеститора, разгранато је по цијелом 
свијету. Њихова активност на финансијском тржишту стално је у узлазном 
тренду.  

Неке од ових финансијских компанија билe су и узрочници познате 
финансијске кризе из 2008. године, која још увијек траје, а неке од њих су 
платиле и високу цијену кризе, па су убрзо по избијању финансијске кризе 
банкротирале, kао што је, на примјер, брокерска фирма Salomon Brothers Inc. и 
неке друге. Када се погледа ранг ових фирми прије тридесет година, ситуација је 
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сасвим другачија: Merrill Lynch, Fenner & Smith, Inc., Shearson Loeb Rhoades, EF 
Hutton, Salomon Holdinag, Dean Eitter, Bache Hasley Stewart Shildes, Paine Webber, 
Goldman Sachs & Co., Stephens Inc.  

Пословање институционалних инвеститора и даље је од великог интереса 
за многе финансијске посреднике. Тако је у 2011. години у свијету, међу педесет 
најпознатијих посредничких институција, као институционалних инвеститора, 
било слиједећих десет највећих брокерских компанија, и то: 

Табела 1: Првих десет највећих брокерских кућа у свијету  

Ранг 
30.09. 

2011. 

Назив брокерске компаније Вриједност капитала 

- у млрд доларa - 

Ранг 

31.12. 

2010. 

01. Goldman Sachs & Co. 22,2 01. 

02. Newedge USA, LLC 20,5 02. 

03. J.P.Morgan Securities, LLC 19,5 03. 

04. Deutsche Bank Securities Inc. 15,1 04. 

05. UBS Securities, LLC 11,0 07. 

06. Merill Lynch Pierce Fenner&Smith 10,6 06. 

07. Citigroup Global Markets, Inc. 10,2 05. 

08. Credit Suisse Securities(USA) LLC 6,5 10. 

09. Morgan Stanley & Co., LLC 6,0 09. 

10. Barclays Capital Inc. 5,4 11. 

Извор: [14] 

Међу најважније посредничке институције спадају инвестициони фондови, 
осигуравајуће компаније и пензиони фондови о којима ће бити више ријечи у 
наставку излагања. О осталим институцијама биће ријечи само толико, да би се 
боље схватила цјелина финансијског тржишта на којем доминантну улогу играју 
наведене три институције: инвестициони фондови, односно удружени фондови 
(„mutual funds“), пензиони фондови, осигуравајуће компаније. 

Инвестициони фондови представљају релативно нови тип финансијских 
посредника. Они врше интермедијарство између појединаца, односно 
домаћинстава као инвеститора и предузећа и државе, као емитента хартија од 
вриједности. Суштина инвестиционих фондова је у прикупљању новчаних 
средстава („капитала“) путем емитовања и продаје својих акција, чиме формирају 
свој финансијски потенцијал и пласирају га у акције и обвезнице емитоване од 
других компанија на финансијском тржишту.  

Први организациони облици, као претече инвестиционих фондова, настали 
су у 18. и 19. вијеку. По неким изворима, претечу првог затвореног 
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инвестиционог фонда основао је холандски краљ Willam 1822.године, са 
намјером да се омогуће мале стране инвестиције. Међутим, сматра се да је први 
инвестициони фонд била шкотско-америчка инвестициона компанија основана у 
Лондону 1860. године, а затим се касније (крајем 19. и почетком 20. вијека ) 
оснивају у већем броју земаља, као што су: Белгија, Велика Британија, САД, итд. 
На подручју САД се сматра да је први инвестициони фонд била фирма из Чикага 
у власништву Herisa i Forbsa основана 1880. године. Касније долази до 
формирања многих фондова који дјелују као посредници између инвеститора и 
компанија, којима је капитал потребан. Тако је „J.P.Morgan & Co“, била 
организатор удруживања произвођача челика у корпорацију „United Steel Corpo-
ration“, која је прикупила 1,5 милијарди долара у циљу интеграције великог броја 
произвођача челика. Први отворени инвестициони фонд у САД је био „Massachu-
setts Investors Trust“, формиран 1924. године са портфолијем од 45 акција и 
вриједности активе од 50.000 долара. 

Понесени оптимизмом привредног раста и улазним берзанским циклусом, 
оснивају се нови инвестициони фондови широм свијета. Тада је, у периду од 
1860. до 1875. године само у Великој Британији у то вријеме, основано више од 
50 инвестиционих фондова. Међутим, касније када је свијет захватио рецесиони 
талас, дошло је до смањења интереса за инвестициона улагања у инвестиционе 
фондове. Након велике економске кризе у периоду од 1929-1933. године, 
постепено се обнавља интерес за улагања у инвестиционе фондове, посебно у 
Великој Британији и САД, да би тај интерес у другој половини 20-тог вијека 
доживио прави бум, како по броју, тако и по типовима и обиму активе, којима су 
инвестициони фондови располагали. 

Инвестициони фондови представљају врсту најснажнијих посредничких 
институција савременог финансијског тржишта. Инвестициони фондови, као 
финансијски посредници, имају за циљ да побољшају процес куповине хартија од 
вриједности од стране домаћинстава преко остваривања предности: [2, стр.203] 
(1) портфолио диверсификације, (2) професионалног портфолио менаџмента, и 
(3) боље маркетабилности нове финансијске активе. Портфолио диверсификације 
подразимијева улагање у разне врсте хартија од вриједности ради смањења 
несистемских ризика.Домаћинство, купујући акције инвестиционог фонда 
постаје пропорционални сувласник укупног диверсификованог портфолија 
инвестиционог фонда и тако се штити од ризика. Професионални менаџери 
фонда користе своје знање у селекцији, и куповине, и продаје хартија од 
вриједности у циљу обезбјеђивања оптималне портфолио структуре. Нова 
финансијска актива има бољу прођу на тржишту него базичне хартије од 
вриједности, што стимулише индивидуалне инвеститоре да купују нове акције 
фонда. 

Поред напријед наведених предности, улагања у инвестиционе фондове, 
омогућују појединцу као инвеститору слиједеће: (1) сваком инвестотору 
једноставан приступ тржишту капитала, (2) повјерење у стручно управљање 
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фондом преко портфолио менаџера, (3) могућност да инвеститор повуче своја 
средства, и (4) добијање приноса обично већег него приликом штедње. Међутим, 
уколико појединац жели да сам врши ове послове, за успјешно индивидуално 
улагање потребно је одлично познавање односа, кретања и структуре 
финансијског тржишта и активно учешће у динамичним кретањима на 
финансијском тржишту. 

2. Пословање инситуционалних инвеститора на 
финансијском тржишту 

2.1. Институционални инвеститори и финансијско 
тржиште 

Сучељавањем суфицитарних и дефицитарних субјеката на финансијском 
тржишту, врши се оптимална алокација расположивог капитала у привреди и 
друштву, при чему се дефицитарним субјектима омогућава да прибаве 
недостајући капитал за финансирање различитих инвестиција у области 
производње, промета, услуга и сл. За та средства дефицитарни субјекти треба да 
плате одређену цијену, тј. камату, у зависности од рока употребе туђег капитала. 

Дакле, финансијска тржишта обављају једну од важних економских 
функција усмјеравања слободних новчаних средстава од стране домаћинстава, 
предузећа и влада ка онима којима новчана средства недостају и који желе да 
троше за одређене намјене више него што располажу средствима. Тај 
функционални однос приказан је на слиједећој слици: 

Слика 1: Токови средства кроз финансијски систем земље 

 
Извор: [3, стр. 24] 
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Да би се одвијао процес на финансијском тржишту и да би тржиште 
ефикасно функциолисало, важне су слиједеће детерминанте: [4, стр. 8] (а) исти 
третман свим облицима власништва, (б) дјеловање закона понуде и тражње, (ц) 
аутономност доношења пословних одлука, (д) постојање финансијских 
институција и финансијских инструмената, (е) широк асортиман хартија од 
вриједности, (ф) стандардизација на финансијском тржишту, (г) стабилност 
цијена и девизног курса, (х) аутономност централне банке, (и) отвореност 
домаћег тржишта, (ј) висок национални доходак итд. 

Све ове детерминанте имају утицај на развој и функционисање свих 
елемената финансијског тржишта. Зато је за успјешно функционисање 
финансијског тржишта потребно да фукционишу сви његови напријед наведени 
елементи. Отуда финансијско тржиште представља најутицајнији сегмент 
економске политике једне земље, путем којег се обезбјеђује краткорочно и 
дугорочно функционисање привредног система сваке тржишне привреде. Преко 
финансијског тржишта врши се оптимална алокација новчаних средстава и уз 
објективне тржишне критеријуме омогућава оптимално коришћење националних 
привредних ресурса једне земље. Путем финансијских тржишта реализује се и 
ауторитет монетарне власти дотичне земље, који се огледа у централној банци и 
министарству финансија. 

За финансијско тржиште се може рећи, да се на њему сучељавају текуће и 
инвестиционе потребе привредних субјеката за новцем и врши оптимална 
алокација краткорочних и дугорочних новчаних средстава. Полазећи од 
различитих критеријума, финансијско тржиште се може подијелити према: (а) 
врстама тржишног материјала, (б) року извршења обавеза, (ц) начину и облику 
трговања, (д) организационој форми, (е) начину регулативе за правилима и 
условима трговања, (ф) рочности тржишног материјала, (г) територијалној 
локацији трговине, (х)  емисији и трговини хартијама од вриједности [5, стр. 3-4]. 

Финансијско тржиште представља неколико повезаних елемената, као што 
су: (1) мјесто гдје се тргује различитим облицима финансијске активе, (2) 
механизам преко кога се финансијска актива купује, продаје и са истом тргује, (3) 
организовано мјесто и простор на коме се траже, односно нуде финансијска 
средства и на коме се, у зависности од понуде и тражње, организовано формира 
цијена, (4) високо конкурентно тржиште финансијских инструмената, који 
представљају низ спремних договорених права [6, стр. 1-2]. 

2.2. Пословање институционалних инвеститора на 
тржишту новца 

Тржиште новца обухвата све токове понуде и тражње новца, тј. понуде и тражње 
краткорочних финансијских инструмената. На тржишту новца се тргује 
краткорочним хартијама од вриједности (до 1 године), које су изузетно ликвидни 
инструменти и близу су тога да буду новац. Трансакције на тржишту новца се 
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обављају жиралним новцем, краткорочним кредитима, депозитима, мјеницама, 
краткорочним хартијама од вриједности и слично. 

Ефикасан тржишни механизам на тржишту новца проширује капацитете 
финансирања, дјелује на дневно подешавање и оптимално усклађивање 
ликвидности финансијских посредника. То све повећава употребу, 
профитабилност и ликвидност веома широког спектра хартија од вриједности и 
стимулативно дјелује на иновације у финансијској сфери. Новчано тржиште, које 
је организовано кроз институције и механизме, усмјерено и под одговарајућим 
надзором (централне банке), утиче на повећање сигурности и ликвидности, и 
значајан је фактор дисперзије ризика.  

Тржиште новца, преко инструмената са којима се послује и преко њихових 
тржишних цијена, које се формирају кроз уравнотежење понуде и тражње, 
повратно дјелују на емисиони механизам. На тај начин тржиште новца 
представља значајну окосницу за успјешност спровођења монетарне политике. 
Новцем се не тргује на тржишту новца, него се тргује краткорочним хартијама од 
вриједности. Три су основне карактеристике тржишта новца [7, стр. 216]: (а) 
углавном се продају у великим апоенима, (б) имају низак ризик наплаћивања, (ц) 
доспијевају унутар годину дана од дана њиховог првог издавања. Већина 
финансијских инструмената тржишта новца има доспијеће унутар 120 дана. 

На тржишту новца се сучељавају понуда и тражња, гдје се „слободна“ 
новчана средства трансформишу у одговарајуће новчане инструменте, који се 
брзо и лако поново трансформишу у новац или друге ликвидне пласмане. За 
вријеме које је уговорено, инвеститор се одриче употребе „слободних“ новчаних 
средстава и добија гаранцију да ће их добити назад по истеку уговореног рока уз 
одговарајући принос. За то вријеме инвеститор не диспонира тим средствима. За 
субјекте који се јављају на страни тражње, трансакција подразумијева приступ 
„слободним“ новчаним средствима уз предају одговарајућих новчаних 
инструмената. Дотични субјекти остварују ликвидност као свој циљ. У крајњем 
случају, новчана средства субјеката, који имају суфицит ових средстава, уз 
одговарајућу камату, прелазе онима које имају дефицит тих средстава. 

Све трансакције на тржишту новца се обављају у великом броју аранжмана 
које се означавају посебним субјектима који у њима учествују, посебним 
субјектима који се при томе употребљавају, као и низом специфичних момената 
који су предмет уговора на билатералној или мултилатералној бази. У овим 
трансакцијама дневно учествују сви субјекти у систему, почевши од централне 
банке и државе, преко различитих институција до физичких лица. 

2.3. Пословање институционалних инвеститора на 
тржишту капитала 

Тржиште капитала представља институционално организован простор са свим 
потребним елементима неопходним за његово функционисање, у тачно 
одређеном времену, по правилу и узансама понашања. У оквиру те институције 
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се организовано сусрећу понуда и тражња капитала. У моменту када су 
инвеститору потребна инвестициона средства, односно капитал, може се 
прибавити на тржишту капитала, а може га прибавити путем емитовања 
обвезница, акција или других хартија од вриједности.  

Тржиште капитала се тиме разликује од других тржишта (новца, кредита и 
сл.), јер представља специјализовано тржиште на коме се новац тражи и нуди. 
Постоји и примарно тржиште капитала на коме се тргује већ емитованим 
дугорочним хартијама од вриједности и секундарно тржиште капитала. Тако се 
омогућава јавном и приватном сектору, појединцима и корпорацијама да 
успјешно мјењају структуру и смјер свога инвестиционог портфолија. У том 
случају власници капитала (штедише) могу прећи у статус зајмотражиоца или 
власника потраживања. Тржиште капитала омогућава тим субјектима 
усмјеравање тог капитала у оне инвестиционе програме који су у датом моменту 
најрентабилнији и најпрофитабилнији. 

Капитал се на тржишту капитала може користити као: (1) зајмовни 
(кредитни) капитал, (2) акцијски капитал. Код зајмовног капитала, власници 
капитала као повјериоци и корисници капитала као дужници, успостављају 
директан или посреднички кредитни однос (нпр. пословне банке одобравају 
дугорочне инвестиционе кредите). У пракси су позната три облика кредитног 
капитала и то: (1) инвестициони кредити, (2) хипотекарни кредити, (3) дугорочни 
зајмови (кредити). Инвестициони кредити представљају сваку врсту дугорочног 
кредита, без обзира на његову намјену, начин коришћења, начин одобравања и 
начин враћања. Хипотекарни кредит представља врсту дугорочног кредита који 
се хипотеком (залогом за непокретне ствари) заштићује од кредитног ризика. 
Дугорочни зајам представља сваку врсту дугорочног кредита чије је поријекло из 
емисије дугорочних хартија од вриједности. 

Функција тржишта капитала може се сагледати и преко његове корисне 
услуге по три основа [8, стр. 8-9]: (1) могућност претварања дугорочних 
вриједносних папира у ликвидна средства, (2) могућност сагледавања текуће 
валоризације предузећа преко тржишних цијена вриједносних папира и стопе 
дивиденде, и (3) могућност инвестиционог процеса тржишног реструктурирања 
предузећа и банака, које показују слабе или недовољне финансијске 
перформансе. 

Лепеза ових могућности отвара сталну диференцијацију предузећа и 
банака са становишта њихових економских перформанси. Предузеће и банке који 
успјешније раде, задржавају примат на тржишту, а они који раде слабије се 
реструктурирају или пак ликвидирају. У томе, значајну функцију има тржиште 
капитала као незаобилазно мјесто за сучељавање понуде и потражње за 
капиталом и које ствара могућност за стални раст и развој успјешних привредних 
предузећа, као и инвестиционих банака које су посредници на тим тржиштима у 
економским процесима. 
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3. Стратегије и модели доприноса институционалних 
инвеститора развоју финансијског тржишта 

3.1. Политике и процедуре у процесу пословања  
хартијама од вриједности 

Креирање политика и процедура за пословање хартијама од вриједности 
доприноси развоју и стабилности пословања институционалних инвеститора и 
других учесника на финансијском тржишту. Улагање у пласмане хартија од 
вриједности институционалних инвеститора треба да регулишу својим 
пословним политикама. За формулисање политике пласмана у хартије од 
вриједности, одговоран је, наравно, менаџмент тим институционалних 
инвеститора, а сваки његов организациони дио треба да има ту политику у 
писменој форми. Ефикасно управљање средствима, односно активом 
институционалног инвеститора захтијева да исти имају јасно дефинисану 
политику пласмана, како у домену емисије, тако и на подручју пласмана хартија 
од вриједности. Шта треба да садржи таква политика, види се из примјера модела 
оквирног садржаја политике инвестирања институционалних инвеститора у 
хартије од вриједности. Садржај политике инвестирања у хартије од вриједности 
обично чине: (1) базични циљеви политике, (2) одговорности, (3) композиција 
пласмана, (4) прихватљиве хартије од вриједности, (5) доспијеће хартија од 
вриједности, (6) квалитет и диверсификација, (7) усклађивање портфолија, (8) 
јемство-гаранција, (9) сигурност, (10) испоруке, (11) компјутерски програм, (12) 
добици и губици на трговању хартијама, (13) своповање хартијама од 
вриједности, (14) трговачка активност, (15) кредитни фајлови, (16) изузеци од ове 
политике [9, стр.524]. 

У базичним циљевима пословне политике треба да се јасно прецизира 
један или више пословних циљева, као што су: зарада путем емитовања, 
куповине и продаје одређених врста хартија од вриједности (акције, обвезнице). 
При томе треба јасно прецизирати шта је одговорност институционалног 
инвеститора, а шта је одговорност појединих учесника као акционара фонда. 
Поред тога, треба да се прецизно детерминише који је квалитет хартија од 
вриједности са којима се послује, односно са којим доспијећем (кратки, средњи, 
дуги рокови). 

Квалитет, диверсификација и усклађивање портфолија представља посебан 
проблем у дефинисању пословне политике институционалних инвеститора. Јасно 
је да ће од квалитета хартија од вриједности  којима се тргује, зависити и ширина 
диверсификације портфолија хартија од вриједности. Диверсификација 
подразумијева такву структуру емитената и врста хартија од вриједности, која 
омогућава „распршавање“ ризика у оквиру портфолија на више мањих основица. 

При формирању пословне политике институционалних инвеститора треба 
полазити, прије свега, од предности улагања у неки од институционалних 
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инвеститора (фондове) у односу на друга улагања, као што су на примјер банке. 
Тако на примјер, предности улагања у инвестиционе фондове могу се свести на 
слиједеће: (1) принос код улагања у инвестиционе фондове обично је већи него 
код штедње, (2) сваком инвеститору омогућен је једноставан приступ тржишту 
капитала, (3) средствима инвестиционог фонда управљају стручњаци-портфолио 
менаџери, (4) инвеститор у свако вријеме може повући своја средства путем 
продаје хартија од вриједности. Поред очигледних предности, улагања у фондове 
немају гарантоване приносе, као што то има принос на штедњу код банака (до 
висине од 50.000 евра штедног улога код једне банке). 

Процес управљања хартијама од вриједности у инвестиционом фонду има 
слиједећих пет фаза: (1) дефинисање циљева улагања у хартије од вриједности, 
(2) формулисање политике улагања у хартије од вриједности, (3) избор 
одговарајуће портфолио стратегије, (4) селекција средстава активе, (5) мјерење и 
процјена перформанси [10, стр. 1-5 ]. 

Приликом дефинисања циљева улагања у хартије од вриједности треба 
утврдити, које су то врсте хартија од вриједности у које ће фонд улагати 
средстава, што зависи и од формулисане политике улагања у хартије од 
вриједности. За здраву политику фонда, у улагање у хартије од вриједности, 
треба утврдити сопствене стандарде за селекцију хартија од вриједности, који би 
респектовали: (1) квалитет кредита (ризик грешке-пропуста), (2) доспијеће, (3) 
диверсификацију, (4) утрживост, (5) приход. 

Тако, на примјер у САД, прихватљиве рејтинг класификације за обвезнице 
и друге облигације (одређене од стране OCC-„Office of the Comptroller of the Cur-
rency“, која је Федерална регулаторна Агенција за националне банке у САД, које 
морају бити чланице Федералног Резервног система и осигуране код FDIC), 
приказује слиједећа табела. 

Табела 2: Прихватљиве рејтинг класификације  

Stan.& 
Poor’s 

Moody’s О п и с  

Квалитетна улагања фонда   
AAA  Aаа Облигације највећег степена 
AA Aa Облигације високог степена 
A   A-1, A  Виши средњи степен 
БББ  Баа-1, Баа Средњи степен, на широј линији између дефинитивно здравих 

облигација и оних које имају предоминантно шпекулативне 
елементе. Уопштено, то је најмањи квалитет који се смије 
квалификовати за банкарско улагање.  

Шпекулативне погрешне одлуке   
ББ  Ба Нижи средњи степен са само минорним карактеристикама  
Б Б Низак степен, можда погрешно 
Д Ца, ц Најнижи степен, погрешно, екстремно слаби изгледи 

Провизоран или условљен рејтинг    
Рејтинг-П Цон. 

(Рејтинг) 
Захтјеви отплате дугова су увелико зависни од реалне процјене 
будућих догађаја.  

Извор: [9, стр. 525-526] 



126   С а н д р а  К о в а ч е в и ћ   
      

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 50, број 31/2014, стр. 115-134 

У вредновању политике инвестиционог фонда у пословању хартијама од 
вриједности препоручују се аналитичару, као водич слиједећи фактори: 

1. Општи карактер фонда, који се манифестује у карактеристикама на 
његовим рачунима и његова општа економска средина; 

2. Анализа структуре средстава фонда у односу на број, типове и 
величину рачуна и у односу на трендове депозита, композицију и 
стабилност; 

3. Величина капитала, гдје важи генерално правило: што је мањи 
капитал фонда, то треба да буде конзервативнија његова пословна 
политика, с обзиром да фонд тада има мања средства за 
апсорбовање потенцијалних губитака; 

4. Економски и монетарни фактори, гдје се сугерише да довитљиви 
портфолио менаџмента треба да размотри базичне економске и 
монетарне факторе у формулисању и извршавању политике 
инвестирања у хартије од вриједности. Међутим, упозорава се да 
преокупација оваквим анализама може бити индикативна „на 
шпекулативне тенденције“, које су некорисне и нездраве у 
пословању фонда. 

3.2. Стратегије управљања портфолијем инвестиционих 
фондова 

Израз портфолио данас се користи у једном инвестиционом контексту- прије 
свега, као концепт улагања финансијских средстава, како у привреди и 
банкарству (у кредитне пласмане и пласмане у хартије од вриједности), тако и 
као портфолио финансијске активе у инвестиционим фондовима. Истовремено 
треба истаћи, да је портфолио концепт исто тако широко прихваћен и у 
производним и у услужним дјелатностима и фирмама. Овај израз се користи за 
све пласмане, како пласмане фондова, тако и за пласмане банака у циљу 
остваривања профита. Треба ипак нагласити, да се овај концепт највише везивао 
за портфолио хартија од вриједности, па је и код нас већ дуго времена познат под 
изразом као „портфељ“ хартија од вриједности. 

Портфолио концепт подразумијева комбиновано држање хартија од 
вриједности више од једне акције, обвезнице, робе, инвестиције у некретнине, 
еквивалента готовине (високо ликвидне хартије) или друге активе од стране 
институционалних инвеститора или једног индивидуалног инвеститора. Сврха 
портфолија је редуковање ризика путем диверсификације. Према модерној 
портфолио теорији, оптимално диверсификован портфолио акција се може 
постићи са двадесетак акција из различитих сектора, као што показује слиједећа 
слика. 
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Слика 2: Оптимално диверсификовани портфолио 

 
Извор: [17, 11, стр. 29] 

Портфолио инвестиционог фонда обухвата различите врсте хартија од 
вриједности, са различитим доспијећима (обвезнице) и са различитим степеном 
ризика (акције). Управо због могућности релативизације ризика, портфолио 
хартија од вриједности инвестиционог фонда, структура портфолија се може 
креирати на различите начине. Оквирна структура улагања у хартије од 
вриједности у зависности од модела портфолија може да буде као што приказује 
слиједећа табела. 

Табела 3: Различити модели структуре портфолија инвестиционог фонда  
Редни 
број 

Модели 
инвестиционог 
портфолија 

Новац и 
новчани 

еквивалент 

Хартије од 
вриједности са 

фиксним 
приносом 

Хартије од 
вриједности са 
варијабилним 
приносом 

1. Конзервативни 5 – 15% 70 – 75% 15 – 20% 
2. Умјерено 

конзервативни 
5 – 10% 55 – 60% 35 – 40% 

3.  Балансирани 5 – 10% 35 – 40% 50 – 55% 
4. Агресивни 5 – 10% 20 – 25% 65 – 70% 
5. Врло агресивни 0 – 10%   0 – 10% 80 – 100% 

Извор: [5,11, стр. 109] 

Конзервативни приступ формирања портфолија инвестиционог фонда 
акцентира активности са више комфора, што омогућавају хартије од вриједности 
са фиксним приносом (обвезнице). Коришћење умјерено конзервативног 
приступа у формирању структуре портфолија инвестиционог фонда усмјерена је 
и даље највише на обвезнице (фиксни принос), али и на акције (преузимање 
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нешто већег степена ризика него што је то у случају чисто конзервативног 
приступа ). Балансирани приступ или модел структуре инвестиционог 
портфолија скоро изједначује (балансира) улагања у инструменте са фиксним 
приносом и инструменте са варијабилним приносом. Агресивни приступ или 
модел формирања портфолија хартија од вриједности инвестиционог фонда 
тежиште даје на инструменте са варијабилним приносом, а знатно мање на 
инструменте са фиксним приносом. Врло агресивни приступ формирања 
портфолија усмјерава се готово у цјелини на инструменте са варијабилним 
приносом, што указује на висок ниво преузимања ризика у овом послу.Наравно, 
овим се не исцрпљују сви приступи формирању инвестиционог портфолија. 
Један од приступа може да буде концепт тзв. инвестиционе пирамиде, што 
приказује слиједећа слика. 

Слика 3: Портфолио концепт пирамиде хартија од вриједности  

 
Извор: [17, 11, стр.106] 

Формирање портфолија инвестиционих фондова врше стручни и за такве 
послове обучени професионални менаџери. Зато са разматрањем проблема 
управљања портфолијом срећемо уско повезане изразе као што су: портфолио 
менаџер, портфолио бета скор и портфолио осигурање. 

Портфолио менаџер је професионалац одговоран за пословање портфолија 
хартија од вриједности индивидуалног инвеститора или институционалног 
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инвеститора. Често се назива и менаџер новца („money manager“) или специјално, 
када су у питању личне услуге-инвестициони савјетник („investment counsel“). 
Портфолио менаџер може да обавља послове за: удружени фонд, старатељски 
фонд, план учешћа у профиту банака, осигуравајућу компанију. За провизију коју 
прима, менаџер има фидуцијарну одговорност („фидуцијарна одговорност 
подразумијева повјереничку одговорност менаџера“), да разборито, односно 
опрезно управља активом и бира да ли акције, обвезнице, еквиваленти готовине, 
непокретности или друга актива, имају најбољу прилику за профит за било које 
вријеме. 

Портфолио бета скор („beta score“) односи се на волатилност (једног 
индивидуалног портфолија хартија од вриједности, узимајући га као цјелину, 
мјерећи га БЕТА коефицијентима хартија од вриједности, које га чине. Бета 
коефицијент мјери волатилност једне акције у односу на тржиште као цјелину, 
што се репрезентује путем индекса (као што је на примјер, Standard & Poor’s 500 
Stock Index). Волатилност (на енглеском „volatility“) је израз, којим се означава 
нестабилност на тржишту, односно повећање фреквенције, те нагле и оштре 
амплитуде око неког правца централне тенденције кретања. И значи да акција 
има исту волатилност као и тржиште). 

Портфолио осигурање односи се на активности портфолио менаџера када 
користи фјучер индекс акција да заштити портфолио од пада цијена на тржишту. 
Умјесто да продаје актуелне акције, пошто оне губе вриједност, менаџер, продаје 
фјучерс индекс. Ако се пад цијена акција настави, портфолио менаџер поново 
купује фјучерсе по нижој цијени, користећи профит као надокнаду губитака у 
портфолију акција. Посебне околности на тржишту, као што је „црни 
понедјељак“, елиминишу ову портфолио заштиту. Код портфолио осигурања 
настоји се заштити инвестициони портфолио од непредвиђених ризика преко 
поновног обликовања, односно реобликовања дистрибуције. 

Стратегије улагања у хартије од вриједности фондова базира се на 
основним инвестиционим принципима, тј. компромису односа („trade-off“) 
између приноса и ризика, односно композицији доспијећа хартија од 
вриједности. Узимајући у обзир критеријум „trade-off“ релације приноса и 
ризика, разликују се три стратегије: (1) активна инвестициона стратегија, (2) 
структурно активна инвестициона стратегија и (3) пасивна инвестициона 
стратегија. 

Посебно је важна стратегија управљања перформансама портфолијем 
инвестиционих фондова. Полазећи од тога, стратегија управљања 
перформансама инвестиционог портфолија подразумијева [12, стр. 193]: (1) 
дефинисање перформанси инвестиционог портфолија, (2) дефинисање лимита и 
ограничења приликом инвестирања, (3) дефинисање филозофије инвестирања, 
(4) креирање инвестиционих стратегија, (5) фокусирање на одговарајући број 
емитената хартија од вриједности, (6) поштовање принципа флексибилности 
(перманентни мониторинг и ребалансирање). 
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3.3. Критеријуми избора институционалног инвеститора 
од стране инвеститора 

Стратегијски приступ избору инвсетиционог фонда као институционалног 
инвеститора, зависи од одређених критеријума, којих се улагач држи. Избор 
инвестиционог фонда од стране индивидуалног улагача је први корак у процесу 
инвестирања. За избор инвестиционог фонда је битан профил инвеститора. 
Наиме, избор инвестиционог фонда зависи од карактеристика инвеститора, 
односно од његовог профила, а које полазе од: (а) сврхе инвестирања (одложена 
куповина, додатна пензија), (б) предвиђеног времена инвестирања, (ц) 
финансијских могућности инвестирања, (д) спремности инвеститора да преузме 
ризик, (е) година старости инвестотора, (ф) личних прихода инвеститора, (г) 
стила живота инвеститора. 

Нема сумње, да су за улагача финансијских средстава битне одређене 
димензије маневарског простора, које су оивичене са три елемента: (а) 
расположивости средстава, (б) сигурности улагања средстава, (ц) могућим 
остварењем добити. Те димензије маневарског простора приказује слиједећа 
слика. 

Слика 4. Димензије маневарског простора улагача  

 
Извор: [13, стр. 172] 

Поред расположивости обима новчаних средстава, одлуке инвеститора о 
избору једног или више инвестиционих фондова за инвестирање везане су за тип 
инвеститора. Типове инвеститора приказује слиједећа табела. 
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Табела 4: Карактеристике инвеститора и однос према приносу и ризику  

Ред. 
број 

Карактеристике 
инвеститора 

Однос према приносу и ризику 

1. Опрезан инвеститор Сигурност, минималан ризик. 
2. Прагматичан инвеститор Сигурност, али и принос. Мањи ризик за 

већи степен приноса.  
3. Инвеститор наклоњен 

ризику 
Примарни циљ је повећање капитала. 
Спремност за виши ниво ризика уз 
очекивани принос.  

Извор: [11, стр. 106] 

Код инвеститора треба разликовати и различито понашање инвеститора у 
односу на животну доб. Не понашају се старији и млађи људи као инвеститори на 
исти начин. Старији људи обично инвестирају у сигурније тј. мање ризичне 
финансијске инструменте (обвезнице), више желе комфоран приступ и 
константан новчани ток. За разлику од њих, млађи људи као инвеститори обично 
желе увећање своје имовине, улажу у ризичније финансијске инструменте 
(акције), очекују већи принос, што им омогућава раст вриједности, али и ниске 
исплате дивиденде. Степене ризика приказује слиједећа табела. 

Табела 5: Различити степени ризика појединих хартија од вриједности 

Ред. 
број 

Степен ризика Класе улагања 

1. Без ризика или 
са веома малим 
ризиком 

Хартије од вриједности на берзанском новчаном 
тржишту; државне обвезнице првокласног бонитета, 
кратке до средње рочности, нотиране у еврима; 

2. Средњи ризик Стандардне акције: државне обвезнице доброг 
квалитета нотиране у еврима, са дужим роковима; 
обвезнице предузећа врло доброг бонитета, нотиране у 
еврима; конвертибилне обвезнице. 

3. Високи ризик Обвезнице ниског бонитета; обвезнице у страној 
валути; домаће и иностране акције малих вриједности; 
обвезнице предузећа ниског бонитета. 

4. Веома високи 
ризик 

Шпекулативне обвезнице (‘junk bonds’); врло 
шпекулативне обвезнице (‘penny stcks’); опциони, 
девизни и термински послови, као и други деривати. 

Извор: [13, стр. 74] 

Наведени преглед доста детаљно приказује различите степене ризика 
појединих врста хартија од вриједности, почев од оних без ризика или са веома 
малим степеном ризика (али и са ниским приносом), па преко хартија од 
вриједности које имају средњи, високи и веома високи степен ризика. При томе 
треба истаћи, да је ниво ризика повезан и са нивоом обећаних прихода, тј. виши 
ниво ризика нуди и више обећани приход. 

Нема сумње, да сви инвеститори инвестирају уз веома јаке мотиве 
улагања, који се огледају у: (а) сигурности-диверсификације инвестирања у више 
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акција и обвезница, (б) профитабилност-дугорочно генерисање приноса, раст 
вриједности по јединици фонда и вриједности личне имовине, (ц) ликвидност-
могућност уновчавања својих хартија од вриједности. Зато се мора посвећивати 
изузетна пажња стручном оспособљавању и избору портфолио менаџера 
фондова, како би се уз дато преузимање нивоа ризика искористиле позитивне 
шансе инвестирања у хартије од вриједности. 

Поред стратегије управљања ризиком и перформансама портфолија 
инвестиционог фонда, од велике важности су стратегије појединца при избору 
инвестиционог фонда приликом улагања новчаних средстава. Сматра се да 
појединцу као улагачу није ни мало лако да направи прави избор фонда у који ће 
уложити сав новац. Потребно је водити рачуна бар о три основне ствари, на које 
би сваки улагач требало да истовремено обрати пажњу приком улагања новца у 
инвестициони фонд и то [13, стр.207]: (а) прво, треба да познаје и да рашчисти са 
властитим склоностима ка ризику и личним циљевима улагања, (б) друго, 
појединац мора да познаје стратегије управљања новца у фондове и мора знати 
како да их процјени, (ц) треће, потребно је да те активности појединац усклади, 
да би остварио циљеве улагања . 

Да би се остварили циљеви појединца и поштовали наведени критеријуми, 
потребно је изабрати једну од слиједећих стратегија, као што су: (а) стратегија: 
купити акције или обвезнице и држати их до доспијећа, (б) стратегија временског 
подешавања уласка и изласка, (ц) стратегија стилова инвестирања у фондове, (д) 
стратегија инвестирања у тренутно фаворизоване фондове, (е) стратегија 
правилног микса (мјешавина) за комбиновано улагање. 

Закључак 

1. Пословање институционалних инвеститора, а посебно инвестиционих, 
пензионих и осигуравајућих фондова, указује на њихов значај на 
финансијском тржишту. За успјешно функционисање институционалних 
инвеститора битну улогу имају политике и процедуре инвестирања у 
хартије од вриједности. Посебно значајан аспект у процесу куповине и 
продаје хартија од вриједности јесте процес формирања цијена свих 
финансијских инструмената, посебно најважнијих-обвезница и акција. 

2. Стратегија и политике приноса и ризика представљају окосницу пословања 
институционалних инвеститора, а посебно инвестиционих фондова. 
Имајући у виду разноврсност инвестиционих фондова, постоје и различити 
циљеви које инвестициони фондови треба да остваре. За остваривање 
различитих циљева, неопходне су и различите пословне стратегије и 
политике. Да би се остварили високи приноси неопходно је преузимање и 
високих нивоа ризика, што значи, да сигурније улагање подразумијева и 
остваривање нижих приноса. 

3. Стратегија избора фондова фокусира се и на однос висине ризика и висине 
могућих нето приноса хартија од вриједности фондова. То се назива 
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односом шанси према ризику или профил ризика, односно „trade off 
risk/return“ (компромис ризика и приноса). Однос ризика и шанси за добар 
нето принос од хартија од вриједности, може се мјерити једино у 
хомогеним групама инвестиционих фондова. Резултат се изражава и 
приказује у тзв. индексима или коефицијентима. Најпознатији индекси су: 
(а) стандардна девијација (или одступање), (б) бета коефицијент, (ц) 
Sharpe-ov индекс или рацио, а примјењује се и квантитативно (историјски 
подаци) и квалитативно вредновање инвестиционих фондова (рејтинг 
фондова). 

4. Инвестициони портфолио представља кључни „полигон“ за борбу 
оптималне структуре врста и обима хартија од вриједности, која даје 
максимални принос уз преузети ниво ризика. Неопходно је имати 
информациону основу за доношење одлука о евентуалној корекцији 
одређених пословних потеза у оквиру „мјењања“ односа структуре 
финансијских инструмената унутар портфолија. Да би се оперативно 
приступило овом послу, неопходно је имати показатеље којим се утврђују 
одређене остварене величине доприноса појединих хартија од вриједности 
укупном приносу портфолија укључујући и преузети ниво ризика. 
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Resume  

Successful functioning of institutional investors depends on the politics  and 
procedures of investing into the securities. It also implies the issuing of securitites, 
purchase and sale of securities of other entities, which is the framework of institutional 
investors’ management on the secondary capital market. Especially important aspect in 
the process of purchase and sale of securities is the process of stocks and bonds price 
formation. 


