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I–XIIPromet na Ljubljanski borzi d. d.,
v mio SIT 2002 2003

Stopnje rasti, v %
I–XII 2003/ I–XII 2002

Skupni promet 481,041 340,237 -29.3
Promet z dolgoročnimi VP v borzni kotaciji
Skupaj 322,660 214,849 -33.4

Delnice 237,888 107,679 -54.7
Obveznice 84,772 107,170 26.4

Promet z dolgoročnimi VP na prostem trgu
Skupaj 66,748 64,200 -3.8

Delnice 40,949 41,651 1.7
Obveznice 25,798 22,549 -12.6

Promet s kratkoročnimi VP 661 348 n.s.
Promet z delnicami investicijskih družb 85,740 51,943 -39.4

Vir podatkov: LBo, lastni izračuni.  Opomba: n. s. – ni smiselno.

Gibanje indeksov na Ljubljanski borzi je že v prvih šestih mesecih leta 2003, ko je SBI20 upadel za 7.8%,
nakazalo, da bo v letu 2003 rast precej nižja kot leto prej, ko je vrednost SBI20 porasla kar za 55.2%.
Vrednost osrednjega indeksa na Ljubljanski borzi (SBI20) je tako v letu 2003 porasla za 17.7%, kar je
posledica 27.7-odstotne rasti v drugi polovici leta (zadnje četrtletje 8.8-odstotna rast).
V letu 2003 je obseg tržne kapitalizacije vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi brez delnic investicijskih
skladov nominalno porasel za 14.7% (v zadnjem četrtletju je porasel za 11.1%) in je tako ob koncu leta
znašal 2,215 mrd SIT. Najvišjo rast je beležila tržna kapitalizacija obveznic, 26.7-odstotno, kar je v veliki
meri posledica novih izdaj obveznic RS. Tržna kapitalizacija delnic je kljub umiku nekaterih
pomembnejših delnic porasla za 8.6% in ob koncu leta znašala 1,339.7 mrd SIT. Tako je dosegla 23.5%
ocenjenega BDP za leto 2003, kar je za 0.1 odstotne točke več kot leto prej. Samo v zadnjem četrtletju pa
je tržna vrednost delnic beležila 14.1-odstotno rast, kar je tako posledica rasti tečajev kot tudi novih izdaj
delnic iz naslova preoblikovanja PID-ov.
Izmed panožnih indeksov je najvišjo rast dosegel indeks nafte in plina, ki je glede na konec leta 2002
porasel kar za 35.1%, od tega je samo v zadnjem četrtletju beležil 19.7-odstotno rast, najmanj pa se je
povečal indeks kemije, in sicer le za 8.3%. Zanimivejše kot v preteklih letih so postale naložbe v obveznice,
tako je indeks BIO porasel za 5.7% in je ob koncu leta 2003 dosegel raven 117.3 točke.
Skupna vrednost prometa na Ljubljanski borzi je v letu 2003 znašala 340.2 mrd SIT, kar je najmanj v
preteklih treh letih. Za prometom iz leta 2002 je zaostala za 29.3%, kar je predvsem posledica 46.4-
odstotnega upada prometa z delnicami, ki je predstavljal 43.9% celotnega prometa (v letu 2002 58%),
medtem ko je vrednost prometa z obveznicami v tem obdobju porasla za 17.3% (38.1% celotnega
prometa). Precej manj aktivni kot v letu 2002 so bili tudi nerezidenti, saj je njihov promet dosegel le 11.9
mrd SIT, kar je 69.8% manj kot leto prej, njihov delež v tržni kapitalizaciji pa se je v preteklem letu zmanjšal
za 13.8 odstotnih točk na 5.9%.
Tržnost delnic merjena kot razmerje med letnim prometom delnic in tržno kapitalizacijo je znašala 0.11
(leta 2002 0.23). Tržnost obveznic je bila na ravni 0.15, kar je za 0.01 točke manj kot leta 2002. Nizke
vrednosti teh koeficientov pričajo o zelo slabi likvidnosti slovenskega kapitalskega trga.
Indeksi na nekaterih pomembnejših svetovnih trgih kapitala so prvič po letu 1999 beležili rast, tako se je
vrednost indeksa MSCI World (merjenega v EUR), ki upošteva gibanje na kapitalskih trgih 23-ih razvitih
držav, v preteklem letu povišala za 8.8%, medtem ko je v obdobju 2000–2002 upadla kar za 46.7%.

Graf: Medletne stopnje rasti nekaterih pomembnejših indeksov na Ljubljanski borzi
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