
Почитуван Министер за финансии, г-дин Драган Тевдовски,  
Почитувани дами и господа,  
Почитувани гости и пријатели на Берзата,  
 
Најпрвин би сакал да ве поздравам и да ви се заблагодарам за учеството во 
работата на овогодишната конференција на Македонската берза.  
 
 
Почитувани, 
 
Берзанската статистика во првите четири месеци од 2018 година, гледано 
историски и компаративно, е повеќе од добра. Над 82 милиони евра вкупен 
промет по сите основи до вчера. За целата 2017 година, за илустрација, овој 
податок изнесува околу 77 милиони. Првото тримесечје годинава е најдобриот 
квартал во последната деценија, и како вкупен промет и како тргување во БЕСТ 
системот. Подобри перформанси немало од 2008 година. Настрана блоковите – 
на кои отпаѓа речиси 70% од прометот и коишто се пораснати за над 900% во 
споредба со претходниот квартал - расте и тргувањето со акции и обврзници во 
БЕСТ (41%, односно 210%). Просечниот дневен промет во класичното тргување 
изнесува над 300 илјади евра, а просечниот дневен број на трансакции се ближи 
до 100 дневно. Општото ценовно ниво продолжува да расте – МБИ 10 оваа 
година е пораснат за околу 16%, после ланскиот пораст од над 18%. Вкупните 
добивки на котираните компании, базирани на неревидираните годишни 
извештаи, бележат раст од над 6% и изнесуваат околу 196 милиони евра. 
Логично, се поставува прашањето што се случува. Дали е ова одржлив тренд? 
Еден вид одговор е дека моментално е создадена добра комбинација на фактори 
што очигледно влијаат на берзанската динамика – силен позитивен пазарен 
сентимент, релативно долго времетраење на континуиран раст на цените, 
квалитетни перформанси на главните котирани компании, интензивна трговска 
раздвиженост кај најликвидните акции и репозиционирање на инвеститорите, 
сезонскиот ефект на одржувањето на собранија на акционери и исплатата на 
дивиденди, ниските каматни стапки, зголемените очекувања за пробив во 
евроатланските интеграции на државата, најавеното продолжување на 
задолжителната котација...  
 

Секако, поради овие одлични резултати не треба веднаш да ставиме нови, 

„розови“ очила. Така со сигурност погледот ќе ни се замагли. Особено во 

далечина... На нашиот пазар, како, впрочем и на сите други во регионот, уште 

долго време при анализите ќе ни требаат квалитетни очила, со прецизно 

измерена диоптрија. Само на тој начин јасно ќе ги видиме проблемите и 

ограничувањата за понатамошен развој и ќе можеме во иднина систематски да ги 

надминеме и самостојно да „прогледаме“.  И да ни се отворат нови хоризонти што 

долго време ги сонуваме и посакуваме. Со други зборови, сеуште мораме да 

бидеме свесни дека тргувањето и понатаму е концентрирано во едни исти 

финансиски инструменти, дека упорно има мал број нови емисии, воопшто нема 

јавни понуди и нови котации. Дека компаниите финансирањето на својот развој 

стратешки не го гледаат преку пазарот, дека корпоративното управување, 

транспарентноста и односот со инвеститорите не е на соодветно ниво, дека 

учеството на странците во прометот (исклучувајќи ги блоковите) е извонредно 



ниско, дека пазарот се повеќе го движат домашните retail инвеститори, дека 

финансиската писменост не е за пофалба, дека пазарната инфраструктура треба 

да се одржува, модернизира и да ги следи меѓународните трендови, дека 

кадровскиот потенцијал и деловната пракса на пазарните учесници треба да се 

унапредува. 

Имајќи ја предвид моменталната состојба на пазарот, како и големите предизвици 

со кои се соочуваме и допрва ќе се соочуваме – настаните како денешната 19-та 

по ред берзанска конференција се идеална можност за анализа на реалноста, 

размена на интерни и екстерни искуства и ментално и конкретно формулирање 

на идните планови и перспективи. 

Дами и господа,  
 
Денес, по воведниот дел на конференцијата, ќе го слушнеме Министерот за 
финансии, г-дин Тевдовски, кој навистина ни направи голема чест што ја прифати 
поканата да биде дел од овој настан. Истакнати експерти од земјата и странство 
ќе дискутираат за тековните макроекономски трендови и што од нив треба да 
очекуваат економските агенти и инвеститорите, ќе зборуваме дали на 
регионалните пазари им треба развојна стратегија, ќе слушнеме што се 
предвидувањата околу динамиката на европските пазари на акции, а ќе 
анализираме и глобално и ќе дискутираме за идните предизвици и мегатрендови 
во секторот на финансиски услуги. Ќе зборуваме за можноста за инвестирање 
преку ЕТФ-ови и ќе презентираме некои новитети за полесен пристап до 
информации што ги нудат неколку домашни институции. За жал, иако беше 
предвидено во програмата, денес нема да имаме можност да ги слушнеме 
претставниците на регулаторите на пазарот на хартии од вредност и банкарскиот 
сектор. Претседател и членови на Комисијата за хартии од вредност со нов 
мандат сеуште чекаме, а Гувернерот на НБРМ поради други обврски нема да 
биде со нас. 
  
На крајот би сакал да истакнам дека оваа конференција нема да можеше да се 
организира без подршката којашто ја добивме од Шпаркасе и Халк банка (како 
сребрени спонзори) и Комерцијална банка, Триглав Осигурување, Централниот 
депозитар и Реактив (како останатите спонзори), односно медиумските 
покровители Капитал, ТВ 24 и Фактор. Во име на Берзата и во лично име им 
изразувам голема благодарност.  
 

Ви благодарам на вниманието и ви посакувам интересна конференција. 

 

 


