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Сажетак: Мерење перформанси берза представља како теоријски тако и 

практични изазов. Ефикасно финансијско тржиште сматра се главним 

предусловом економског раста и развоја како за земље у развоју, тако и за 

развијене земље. Циљ студије је указати на ниво развијености и заједничке 

карактеристике тржишта капитала у земљама у региону. У раду су примењене 

технике дескриптивне статистике и корелационе анализе како би се дошло до 

кључних резултата. Истраживање обухвата једанаест берзанских индекса,  три 

берзанска индекса(SP500,DJI,Nikkei225) представљају индикаторе промена 

светског тржишта капитала док преосталих осам представљају индикаторе 

промена тржишта капитала у региону(Србија-BelexLine,Црна Гора-Monex, Босна 

и Херцеговина –Birs и Sasx, Хрватска-Crobex, Македонија-МВI-10, Румунија-BET, 

Бугарска-Sofix). Анализа резултата посматраних земаља у региону сведочи о 

чињеници да су тржишта капитала у земљама у региону претежно мала и 

недовољно развијана. 

Кључне речи: финансијске берзе, капитализација, промет, бруто домаћи 

производ, дескриптивна статистика, корелациона анализа 

 

Аbstract: Measuring performance of stock market presents both a theoretical and 

practical challenge. Efficient financial markets considered the main condition for 

economic growth and development in developing countries and for developed countries. 

The aim of the study is to show the level of development and common features of capital 

markets in the countries in the region. The paper applied the techniques of descriptive 

statistics and correlation analysis in order to reach key results. The study covers eleven 

stock indices, three stock exchange indices (SP500, DJI, NIKKEI225) are indicators of 

changes in global capital markets while the remaining eight are indicators of changes in 

capital markets in the region (Serbia- BelexLine, Montenegro-Моnex, Bosnia and 

Herzegovina - Birs and Sasx, Croatia - Crobex, Macedonia - MВI-10, Romania- BET, 

Bulgaria -Sofix).Analysis of the results observed countries in the region confirms the fact 

thат capital markets in the countries in the region, mainly small and under-developed. 

Keywords: the stock exchange, market capitalization, turnover, gross domestic product, 

descriptive statistics, correlation analysis 
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1. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

У литератури се поставља често питање како измерити ниво 

развоја тржишта капитала. Први природан корак за разумевање и 

упоређивање берзи јесте успоставити одговарајуће мере тржишта 

капитала. Досадашња пракса високо развијених земаља, показала је 

да се степен развијености тржишта капитала мери преко броја 

финансијских инструмената и учесника тржишта капитала. 

Kumar, N. (2010) свом раду истражује однос између тржишне 

капитализације, штедње и раста БДП-а. У својој студији покушава да 

ухвати трендове и обрасце на тржишту капитала, домаће штедње, 

раст бруто домаћемг производа (БДП-а) у Индији користећи модел 

раста. Тржишна капитализација сматра се значајним макро 

индикатором за анализу развоја земље. Иако тржишна 

капитализација није универзални индикатор предвиђање економских 

перформанси, нуди појма о утицају финансијског развоја на 

економски раст. Резултати указују на даљи раст тржишне 

капитализације и позитивну повезаност између макро индикатора 

Muresan, D., & Silaghi, M. P. (2012) истичу у свом раду да се 

ликвидност може сматрати огледалом ефикасност и перформанси 

тржишта капитала. Када је ликвидност већа, тржиште постаје 

привлачна за инвеститоре.  У овом истраживању коришћен је панел 

података за 27 земаља Европске уније у периоду од 2001.до 2011. 

Године. Резултати студије доказују да је тржишна капитализација, 

као променљива величина, значајна на нивоу од 1% за ликвидност 

тржишта капитала. Као препоруку регулаторима економске 

политике, предлажу да ове земље требају да побољшају своју 

тржишну капитализацију, како би се постигала већа ликвидност. 

Li K. (2007) у свом раду представља нове доказе о улози 

макроекономских и институционалних фактора у развоју тржишта 

капитала. Користећи податке за 33 земље, аутор истиче да су развој 

финансијских посредника и трговинска отвореност (сарадња)  

позитивно повезани са величином тржишта капитала, а да је развој 

финансијских посредника такође позитивно повезана са нивоом 

активности на тржиштима капитала. Потрошња влада је у негативној 

корелацији са тржишта капитала активношћу.  Докази указују да је 

земље које су значајно побољшају квалитет својих 

институционалних оквира доживљавају најбржи раст у величини 

тржишта капитала и активности.  

Beck, Demirguc-Kunt, and Levine (1999) истичу да је најчешћа 

коришћена мера величине тржишта капитала однос капитализације и 

БДП, мера активности или ликвидности користи однос промета и 
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БДП, док је за меру ефикасности тржишта капитала коришћен 

индикатор односа промета и капитализације.  

Bayraktar, N. (2014) у свом истраживању обухвата 104 

развијене земље и земље у развоју, у периоду од 1990-2012. године. 

Панел података се израчунава као просечна тржишна капитализација 

за 74 земље у развоју и 30 развијених земаља у периоду од 1990. до 

2012. године. Укупна просечна тржишна капитализација у БДП за 

посматрани период износила је за развијене земље 67%, док за земље 

у развоју свега 29%. Удео тржишне капитализације у БДП у % је 

мањи од 50% за 70 земаља. Такође, анализа указује да већина земаља 

са високим уделом тржишне капитализације имају веће вредности 

промета у проценту БДП, и коефицијент корелације за та два 

показатеља износи 46%. За целу групу земаља просечан промет у 

БДП у % износи 45%. Анализа резултата може да испоручи широке 

смернице за јавне реформе у земљама са различитим нивоима 

тржишне капитализације. 

На основу литературе која сведочи о кључним показатељима 

развијености тржишта капитала могу се дефинисати најчешћи 

индикатори развијености тржишта капитала путем следећих рациа 

1. Односом тржишне капитализације и бруто домаћег 

производа – величина тржишта капитала 

2. Односом промета и бруто домаћег производа – 

ликвидност (активност) тржишта капитала 

3. Односом промета и тржишне капитализације – 

коефицијентом обрта 

4. Бројем листираних компанија на тржишту капитала 

 

2. АНАЛИЗА ТРЖИШНЕ КАПИТАЛИЗАЦИЈЕ И ПРОМЕТА У 

ЗЕМЉАМА У РЕГИОНУ 

 

Приликом анализе развијености тржишта капитала у земљама 

у региону коришћени су годишњи подаци о промету, броју 

трансакција, капитализацији и бруто домаћем производу (БДП) за 

посматране финансијске берзе. Из графика бр. 1 може се уочити 

респектибилни пада промета и трансакција на регионалним берзама 

од 2008. године. Промет (у еврима)  на  свим  берзама  у  региону 

(график), осим  Загребачке берзе је  растао  у  2011.  години  у   

односу на 2010. годину. Из графичког приказа, такође, се може 

уочити да у просеку раст промета прати и раст броја транскација на 

берзама у региону.  
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График 1.: Просечан тренд промета и броја трансакција на 

регионалним берзама у периоду од 2008. до 2014. године 

 
Извор: Калкулација и приказ аутора 

 

У току 2014. године (у односу на 2013. годину) највећи раст 

промета остварен је на Монтенегро берзи (251,48%), затим на 

Македонској (169,10%), Сарајевској (152,39%). Годишњи пад 

промета забележен је на Београдској берзи (-32,84%), Бугарској 

берзи (-29.58) и Букурештанској берзи (-11.25). Од свих регионалних 

берзи, једино је на Загребачкој берзи раст промета пратио и раст 

броја остварених трансакција. Раст броја трансакција, 2014. године, 

забележен је на Загребачкој берзи, Букурештанској берзи и 

Софијској берзи.  

 

Табела 1.: Компаративни анализа промета и трансакција 2014. у 

односу на 2013. годину на посматраним берзама у региону 

НАЗИВ БЕРЗЕ 
Промет  2014./2013. год. 

у националним валутама 

Број трансакција 

2014./2013. године 

Београдска берза -32.84 -30.83 

Сарајевска берза 152.39 -16.12 

Бањалучка берза 56.07 -26.05 

Монтенегро берза 251.48 -2.51 

Македонска берза 169.10 -1.38 

Загребачка берза 2.42 11.92 

Букурештанска берза -11.25 23.78 

Софијска берза -29.58 35.61 

Извор: Калкулација и приказ аутора на основу извештаја регионалних берзи 

 

Укупан број трансакција на Београдској берзи је 2014. године 

износио 238.023, што је за 30,83% мање у односу на претходну 
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годину. Уз једнак пад промета, додатно се илуструје проблем 

(не)ликвидности који је захватио домаће тржиште капитала. Већина 

берзи у региону забележила је пад броја трансакција 2014. године. 

Раст трансакција забележен је на Загребачкој, Букурештанској и 

Софијској берзи. 

Табела бр. 2 указује на промене промета и броја трансакција 

2014. у односу на 2008. годину на берзама у региону. Посматрајући 

кретање у националним валутама, приметно је да су једино 

Сарајевска и Бањалучка берза забележиле раст промета у односу на 

2008. године, од 29.74% и 113.24%, респективно. Највећи пад 

промета у посматраном периоду забележен је на Београдској и 

Загребачкој берзи. 

 

Табела 2.: Однос промета и трансакција 2014. године и 2008. 

године 

НАЗИВ БЕРЗЕ 

Промет  

2014./2008. год. у 

национ. валут. 

(%) 

Број трансакција 

2014./2008. године (%) 

Београдска берза -71.81 100.02 

Сарајевска берза 29.74 -80.33 

Бањалучка берза 113.24 -26.73 

Монтенегро берза -31.22 -92.46 

Македонска берза -29.69 -69.10 

Загребачка берза -87.45 -99.61 

Букурештанска берза -9.59 -41.27 

Софијска берза -51.28 -69.69 
Извор: Калкулација и приказ аутора на основу извештаја регионалних берзи 

 

Упркос сталном расту, удео тржишне капитализације у БДП 

је знатно мањи у земљама у развоју. Сматра се да је тржиште 

капитала развијено уколико овај рацио износи преко 50%. Удео 

просечне капитализације у процентима БДП на регионалним берзама 

за посматрани период од 2008. до 2014. године износио је 39.40. 

Посматрано појединачно сваку земљу, једино су Хрватска и Црна 

Гора забележиле већи просечни удео тржишне капитализације у 

БДП, у односу на просек региона за посматрани период. Приметно је 

да је ниво рациа виши од 50% на тржишту капитала у Хрватској 

(55.48%) и Црној Гори (80.76%).  
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График 2.: Просечни показатељ рациа тржишне капитализације 

и БДП у % у периоду од 2008. до 2014. године на финанисјским 

берзама у земљама региона 

 
Извор: Приказ и калкулација аутора 

 

Анализа по годинама указује да је највећи пораст удела 

тржишне капитализације поређењем 2014. године и 2008. године 

забележен у Румунији, док је највећи негативни индекс (пад) 

забележен на берзи у Бугарској.  

 

График 3: Показатељ величине тржишта капитала (рацио 

тржишне капитализације у БДП у %) у земљама у региону у 

периоду од 2008. до 2014. године 

 
Извор: Приказ и калкулација аутора 
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(промет/БДП) позитивно корелирана с укупном ликвидношћу 

економије. Посматрајући просек удела промета у БДП у % приметно 
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је такође, да Хрватска и Црна Гора, као и Румунија, упркос нижој 

капитализацији, бележе изнад просечан промет за регион. Анализа 

указује да земље са вишим уделом тржишне капитализације имају, 

такође, већи промет у бруто домаћем производу. График 4 указује да 

промет у односу на БДП у % релативно нижи за земље у развоју, 

попут Србије. Најнижи просечан удео промета у бруто домаћем 

производу за период од 2008. до 2014. године забележила је Србија 

(1.11), Македонија, Бугарска и Босна у Херцеговина. Док су највећи 

промет на берзама з региону забележиле берзе у Црној Гори (3.90), 

Румунији (3.89) и Хрватској (3.04). Сматра се да је релативни 

показатељ промета и БДП испод 5% каркатеристика неразвијених 

тржишта капитала. 

 

График 4.: Просечни показатељ рациа промета и БДП у % у 

периоду од 2008. до 2014. године на финанисјским берзама у 

земљама региона 

 

 
Извор: Приказ и калкулација аутора 

 

У односу на 2008. годину, изузев Босне и Херцеговине 

(Бањалучке и Сарајевске берзе) све берзе у земљама у региону 2014. 

године забележиле су нижи удео промета у БДП у процентима. 

Хрватска је забележила највеће негативне промене промета који је са 

8.62 (2008. године) пао на 1.24 (2014. године). Србија је у односу на 

посматране земље, забележила најнижу просечан удео промета у 

БДП, у периоду од 2008. до 2014. године, што је у складу са ниским 

рациом капитализације и БДП-а који је забележен на Београдској 

берзи. 
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График 5.: Показатељ активности (ликвидности) тржишта 

капитала (рацио промета у БДП у %) у земљама у региону у 

периоду од 2008. до 2014. године 

 
Извор: Приказ и калкулација аутора 

 

3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1. Подаци и узорци истраживања 

 

Истраживање обухвата једанаест берзанских индекса,  три 

светска берзанска индекса(SP500,DJI,Nikkei225) и осам берзанских 

индекса који представљају индикаторе промена тржишта капитала у 

региону(Србија-BelexLine,Црна Гора-Monex, Босна и Херцеговина –

Birs и Sasx, Хрватска-Crobex, Македонија-МВI-10, Румунија-BET, 

Бугарска-Sofix). Панел података обухвата вредности берзанских 

индекса на днвеном нивоу у периоду од 2008. до 2014. године. 

Процентуалне промене кретања цена индекса берзе забележене су на 

дневном нивоу. Берзански индекси представљају имагинарну корпу 

акција и са усвојеном методологијом меру промена цена зих акција 

осликавајући при томе трендове на финансијском тржишту. Поред 

апсолутних промена индекса, о трендовима на тржишту више говоре 

процентуалне промене ових индикатора. Поређењем индекса на 

берзама у региону, као и индексе на светким финанисјским берзама, 

указује се на перформансе тржишта капитала које представљају 

кључну информацију за инвеститоре. Упоређивање берзанских 

индекса представља важан показатељ привреде појединих земаља и 

ефикасност њихових економских политика. 

Дневни поврат на берзанске индексе, који представља 

репрезентативне пример на националним берзама у посматраним 

земљама, користи се путем следеће математичке формуле: 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 



Мерење релативног развоја тржишта капитала у земљама у региону 

Vol. 18, број 3/2016, стр. 1-12  9 

rt = ln 
Pnt 

 x 100                                                                                                                                       
Pnt-1 

Где је:  

Pnt – принос у времену t 

Pnt-1 – принос у времену t-1 

 

 3.2. Дефинисање хипотезе истраживања 

 

Како би испитали да ли су разлике у погледу нивоа 

развијености тржишта капитала у земљама у региону и светским 

финансијским берзама значајне поставља се следећа нулта и 

алтернативна хипотеза. 

Х0: Постоји статистички значајна разлика у погледу 

развијености тржишта капитала између посматраних 

финанисјских берза у региону и глобалних берза 

Х1: Не постоји статистички значајна разлика у погледу 

развијености тржишта капитала између посматраних 

финансијских берза у региону и глобалних берза 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Дескриптивна статистика указује на релативне вредности 

процентуалних промена берзанских индекса (минимум и максимум) 

које су берзе забележиле у посматраном период од 2008. до 2014. 

године. Табела 3 јасно указује на заједничке карактеристике 

тржишта капитала у региону и разлике у поређењу са развијеним 

тржиштима капитала. Средња вредност поврата берзанских индекса 

за берзе у региону је негативна, док је за посматране глобалне берзе 

тај показатељ позитиван. Разлика између берзи у региону и 

глобалних тржишта огледа се и у високој вредности Куртосис-а која 

је специфична за тржишта капитала у настајању. Изузетак 

представљају берзе у Бугарској, Румунији и Босни и Херцеговини, 

чије су вредности Куртосиса (кефицијент спљоштености) приближне 

вредностима глобалних берзи. Коефицијент спљоштености за све 

посматране берзе (берзанске индексе) превазилази вредност од 3, као 

меру спљоштености нормалног распореда података, што указује да 

расподела дневних приноса има задебљане репове. Задебљани 

репови указују на већу вероватноћу појаве екстремних вредности 

(добитака или губитака). Такође је приметно да су вредности 

спљоштености најближе вредности 3 код развијених тржишта 

капитала, односно на посматраним светским финансијским берзама, 

као и на Софијској, Букурештанској и Бањалучкој берзи. На основу 
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описне статистике може се извести закључак да временске серије 

посматраних берзанских индекса немају облик нормалне серије 

дистрибуције приноса. Стога, наведени берзански индекси садрже 

више издужене дистрибуције стопе приноса. За показатељ 

асиметрије резултати су слични. За берзе у Македонији, Румунији, 

Хрватској и Бугарској постоји негативна асиметрија у посматраном 

периоду, као што је то специфично и за посматрана глобална 

тржишта. Највише, позитивне, вредности имају берзе у Србији, 

Босни и Херцеговини и Црној Гори што је у потпуној супротности са 

глобалним берзама који бележе негативну асиметрију. Сматра се да 

је негативни коефицијент асиметрије одлика развијених тржишта 

капитала. Иако је тешко доносити закључке само на основу 

берзанских индекса, јасно је током трајања истраживања, ситуација 

и тенденција две групе тржишта је апсолутно другачија. Посматрана 

тржишта у региону имају типичне карактеристике за тржишта 

капитала у настајању, а то су високе вредности куртосиса-

спљоштености, позитивна асиметрија и негативна средња вредност 

поврата берзанских индекса.  

 

Табела 3.: Дескриптивна статистика повратаа берзанских 

индекса на светским и регионалним финансијским берзама 
 Belex 

Line 

Sasx Birs Monex Mbi-10 Bet Crobex Sofix SP 

500 

DJI Nikkei 

225 

Број  

Посма. 
1767 1750 1741 1728 1718 1760 1747 1734 1763 1763 1726 

Просек  -.0541 -.0937 -.0728 -.0639 -.0835 -.0177 -.0756 -.0704 .0188 .0163 .0076 

Станд. 

девијац 
1.0103 1.2197 .7118 1.5258 1.3217 1.7764 1.3986 1.4255 1.4531 1.3236 1.7372 

Асимет. .529 .113 .154 .856 -.628 -.601 -.337 -.995 -.306 -.048 -.549 

Спљошт. 13.585 8.463 9.211 10.904 10.589 8.320 14.833 9.498 9.228 9.475 7.586 

Mин. -6.73 -8.18 -4.78 -9.71 -10.28 -13.12 -11.36 -11.36 -9.47 -8.20 -12.11 

Mакс. 10.37 8.76 6.53 11.29 6.66 10.56 13.74 7.29 10.96 10.51 13.23 

Извор: Аутор на основу дневних поврата берзанских индекса, аутпут SPSS 

 

До истих резултата долази се и анализом корелацијом 

матрице између проучаваних тржишта капитала. Ниска корелација 

између берзи у регион и глобалних берзи у складу је са резултатима 

бројних истраживања на ову тему. У истом правцу, бројни аутори 

истичу ниску корелацију између тржишта капитала која су у 

настајању и глобалних финансијских берзи. Корелација матрица 

приказана је у табели испод. Ови резултати указују на два главна 

закључка проучавања карактеристика тржишта капитала у региону. 

Са једне стране ниска корелација између посматраних берзи у 

региону и глобалних берзи карактеристична су за тржишта капитала 
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у настајању, односно тржишта капитала у развоју. Са друге стране 

ниска корелација између посматраних берзи могу представљати 

полазну основу за квантификовање портфеља, односно могућност за 

диверзификацију инвеститора. Наредна табела 4 приказује интезитет 

и смер корелације између кретања стопе приноса акција. 

Поређењем кретања вредности регионалних берзанских 

индекса уочљива је мала корелација. Резултати Пирсонове 

корелације указују на малу корелацију (r‹0.30, p ‹0.05) између берзи 

у региону, као и малу корелацију између појединих финансијских 

берзи у региону и глобалних финанисјких берзи. Висок степен 

позитивне корелације може се уочити између берзанских индекса 

SP500 и DJI, где коефицијент Пирсонове корелације износи 0.984. 

 

Tабела 4.: Корелација регионалних и светских (глобалних) 

финанисјских берзи 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Извор: Калкуалција и приказ аутора, аутпут SPSS 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

На основу свега наведеног може се закључити да посматране 

берзе у регион имају карактеристике неразвијених тржишта 

капитала. Мала величина финансијског тржишта, ниска ликвидност, 

мала корелација са глобалним берзама, као и негативни просечни 

приноси представљају одраз у огледалу неразвијених тржишта 

капитала. Може се закључити да тржишта капитала имају уједначене 

промете сагласно величини и развоју економије. До смањења 

промета на берзама у региону долази због присуства малог интереса 

инвеститора да у периоду рецесије улажу у ризичне хартије од 

вредности, односно акције. 

 Belex 

Line 

Sasx Birs Monex Mbi10 Bet Crobex Sofix SP500 DJI Nikkei 

225 

BelexLine 1 .065
**

 -.016 .051
*
 .100

**
 .055

*
 .080

**
 .023 .199

**
 .191

**
 -.001 

Sasx .065
**

 1 -.013 .025 .012 .126
**

 .029 .072
**

 .072
**

 .074
**

 .002 

Birs -.016 -.013 1 .064
**

 .108
**

 .040 .016 .049
*
 -.031 -.032 .084

**
 

Monex .051
*
 .025 .064

**
 1 .052

*
 -.020 .117

**
 .028 .092

**
 .082

**
 .030 

Mbi10 .100
**

 .012 .108
**

 .052
*
 1 .005 .180

**
 .035 .035 .039 .025 

Bet .055
*
 .126

**
 .040 -.020 .005 1 -.035 .102

**
 .022 .023 .019 

Crobex .080
**

 .029 .016 .117
**

 .180
**

 -.035 1 .054
*
 .054

*
 .054

*
 .003 

Sofix .023 .072
**

 .049
*
 .028 .035 .102

**
 .054

*
 1 -.002 -.001 .006 

SP500 .199
**

 .072
**

 -.031 .092
**

 .035 .022 .054
*
 -.002 1 .984

**
 -.020 

DJI .191
**

 .074
**

 -.032 .082
**

 .039 .023 .054
*
 -.001 .984

**
 1 -.023 

Nikkei225 -.001 .002 .084
**

 .030 .025 .019 .003 .006 -.020 -.023 1 
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Бројни аутори виде у ниском промету, ниској ликвидности, 

високом ризику, високим трансакционим трошковима и врло краткој 

листи хартија од вредности главне одлике тржишта капитала у 

региону. 
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