
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The impact of institutional investors on equity markets and their liquidity

Dezelan, S.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dezelan, S. (2001). The impact of institutional investors on equity markets and their liquidity.
[, Universiteit van Amsterdam]. Thela Thesis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-impact-of-institutional-investors-on-equity-markets-and-their-liquidity(b622f5b5-3118-45e2-8529-976ff90213a5).html


Povzetek (Summary in Slovenian) 

V pricujoci doktorski disertaciji smo proucevali vpliv institucionalnih mvestitorjev na 
likvidnost trgov delnic. Institucionalni investitorji so v zadnjih nekaj desetletjih posta h 
izjemno pomembni ponudniki financnih storitev po svetu. Investicijski skladi, zayar°val-
nice in pokojninski skladi vztrajno povecujejo obseg sredstev, ki jih upravljajo. Vehk del 
teh sredstev preko financnih trgov vlozijo v delnice. Opazen je tudi vpliv institucionalnih 
investitorjev na promet z vrednostmmi papirji na borzah po svetu. Tako so institucionalni 
investitorji postali zelo pomemben dejavnik likvidnosti trgov delnic. 

Pomen trgov delnic je precej omejen, ce ti niso zadosü likvidni. Pregled definicij in mer 
likvidnosti trgov in posameznih delnic podajamo v 3. poglavju. Likvidnost je pomembna, 
ker vpliva na strosek kapitala ponudnikov delnic in na stroske trgovanja mvestitorjev. 
Asimetricnost informacij med udelezenci na trgu delnic se kaze kot najpomembnejsi vir 
nelikvidnosti in stroskov, ki iz slednje izhajajo. Nizja ko je likvidnost delnic, visja bo 
donosnost, ki jo zahtevajo investitorji in visji bo strosek lastniskega kapitala za podjetje, 
ki je delnice izdalo. Ce institucionalni investitorji drzijo vecje sveznje delnic v svojem 
premozenju in z delnicami ne trgujejo pogosto, je likvidnost teh delnic lahko zelo mzka. 

Lastniëki delezi institucionalnih investitorjev pa imajo lahko tudi pozitiven vpliv na strosek 
lastniskega kapitala. Ce so zadosti veliki, omogocajo institucionalmm mvestitorjem. da 
postanejo aktivni delnicarji. Kot takâni lahko povecajo vrednost podjetja, kar vodi do 
viSjih cen delnic na trgu. Viâje ko so cene delnic, nizji bo strosek kapitala za njihove 
izdajatelje. Nadzor nad podjetji daje institucionalmm investitorjem dostop do informacij, 
vendar jim hkrati otezuje trgovanje na osnovi informacij, ne da bi pnslo do pomembnega 
vpliva na cene delnic. Institucionalni investitorji imajo tako lahko pozitiven in negativen 
pliv na likvidnost delnic, vprasanje pa je, kateri pri posamezni delnici prevlada. 

v 

Teoreticni modeli nam pomagajo bolje razumeti, kako lahko institucionalni investitorji vpli-
vajona likvidnost trgov delnic. Najbolj relevantne modele analiziramo v 5. poglavju. Mod
eli prihajajo predvsem iz literature s podrocja mikrostrukture financnih trgov m iz litera
ture o vladanju podjetjem (t.i. corporate governance). Prva poudarja pomen asimetncnosti 
informacij med trznimi udelezenci. Pri institucionalnih investitorjih je s tega vidika pomem-
bno, ali investirajo v nakup informacij in trgujejo na njihovi osnovi, ah pa postopajo in 
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202 Povzetek (Summary in Slovenian) 

trgujejo zgolj kot neinformirani trgovci, ki jih v transakcije vodijo potrebe po likvidnosti. 

Literatura s podrocja vladanja podjetjem poudarja vlogo institucionalnih investitorjev kot 
delnicarjev. Velikost lastniskega deleza. ki ga ima institucionalni investitor v posameznem 
podjetju je lahko kljucna za likvidnost delnic in za pripravljenost institucij za aktivno vlogo 
v podjetju. Prvic, mnozica potencialnih prodajalcev delnic je manjsa, ce institucionalni 
investitorji drzijo velike sveznje delnic. Vendar pa je likviden trg ze sam po sebi lahko povod 
za aktivno udelelezbo institucionalnih investitorjev v nadzoru in vladanju podjetjem, saj 
so v tem primeru manj 'kaznovani' za svojo aktivno vlogo in lahko lazje poberejo koristi 
od nadzora. Kot kaze, je treba izbirati med likvidnostjo in vladanjem podjetjem s strani 
institucionalnih investitorjev oz. velikih delnicarjev. 

Izbiro med likvidnostjo in vladanjem institucionalnih investitorjev je mogoce razloziti na 
sledec nacin. Institucionalni investitorji potrebujejo likvidne trge, da bi lahko nadzirali 
podjetja in kupovali informacije o podjetjih in trgovali na njihovi osnovi (vidik mikrostruk
ture financnih trgov). Informacije pa niso zastonj. Da bi se nalozba v informacije povrnila. 
morajo imeti institucionalni investitorji zadosti velike lastniske deleze v podjetjih. Vec 
delnic imajo v svojih rokah, manj delnic je na voljo za trgovanje (manjsi je ti. 'free float'). 
Z drugimi besedami, veliki lastniski delezi institucionalnih investitorjev lahko omejujejo 
likvidnost delnic (vidik vladanja podjetjem). Obstoj malih investitorjev, ki lahko zas
tonj uzivajo koristi nadzora s strani institucionalnih investitorjev, lahko dodatno zmanjsa 
pripravljenost institucionalnih investitorjev za nadzor nad podjetji. Ta problem vpliva na 
moznosti razprgitve premozenja in na intenzivnost trgovanja institucionalnih investitor
jev. Kljuëno je vpraSanje, ali naj institucionalni investitorji drzijo manjse lastniske deleze 
v podjetjih in trgujejo vec, ali pa naj imajo vecje deleze in posegajo v podjetje, ce to 
povecuje njegovo vrednost? 

Skupna znacilnost modelov, ki obravnavajo institucionalne investitorje in likvidnost je, 
da se likvidnost obicajno predstavlja kot zunanji (eksogeni) sok, ki prizadene udelezence 
na trgu delnic. VCasih je doloëena raven likvidnosti tudi predpostavljena, ne da bi se jo 
modeliralo posebej. Posledica tega je, da obstaja malo teoreticnih rezultatov glede insti
tucionalnih investitorjev in likvidnosti, ki jih je mogoce neposredno testirati z empiricnimi 
raziskavami. Nekaj hipotez, ki izhajajo iz teoreticnih modelov, smo v tej disertaciji prvic 
preizkusili na podatkih za dve izbrani tranzicijski drzavi. 

V tranzicijskih drzavah je v splosnem opazen trend koncentracije lastnistva v privatiziranih 
podjetjih. Privatizacijski investicijski skladi so pogosto med najvecjimi lastniki delnic pri
vatiziranih podjetij. Trgi kapitala v drzavah v prehodu imajo izjemno kratko zgodovino 
in jih oznacuje mocna prisotnost domacih in tujih institucionalnih investitorjev. Razlicne 
metode privatizacije in razlike pri uvedbi gospodarskih reform so v razlicnih drzavah vodile 
k drugacnemu vplivu institucionalnih investitorjev na trg delnic. V tej disertaciji smo 
proucili vpliv domacih institucionalnih investitorjev na likvidnost organiziranega trga del
nic v Sloveniji in na Madzarskem. Do razlik med obema drzavama v tem oziru prihaja 
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zaradi institucionalnih dejavmkov. ki jih izpostavljamo v 2. m 8. poglavju. Pravno 
okolje reguliranost trga vrednostnih papirjev. pnvatizacija. pokojnmska reforma in raven 
ekonomske razvitosti se kazejo kot kljucne déterminante razvoja trga deln.c in institu-
cionalnih investitorjev v obeh omenjenih drzavah. 

Ceprav sta bili Slovenija in Madzarska v zacetku devetdesetih let v razmeroma podobni 
ekonomski situaciji, so ekonomske in financcne reforme sredi devetdesetih let vodile do 
razlicnih rezultatov. Liberalna pravna ureditev tujih investicij je na Madzarskem spotl-
budila nalozbe tujih institucionalnih investitorjev. medtem ko so bolj restnktivna pravila 
v Sloveniji onemogocila. da bi tuji mvesticijski skladi vstopih na slovenski trg v podobnem 
obsegu Kot posledica taksne ureditve se je madzarski trg delnic razcvetel, medtem ko je 
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev ostala rela t lvno majhna. Relativno zaprto okolje 
je omogocilo pooblaSCenim investicijskim druzbam (PIDom), tej posebm obhki zaprtih 
investicijskih skladov, da odigra pomembno vlogo na slovenskem trgu delnic. 

Rezultati empiricnih raziskav za druge drzave, ki jih omenjamo v 4. poglavju, kazejo, da 
imajo institucionalni mvestitorji pomemben vpliv na cene delnic, njihove donosnosti m na 
niihovo nestanovitnost. Po raziskavah sodec institucionalni investitorj. najraje kupnjejo 
naibolj likvidne delnice velikih, znanih podjetij. Poleg tega so nagnjeni k posnemanju 
trgovanja drugih institucionalnih investitorjev. kar se povecuje njihov vpliv na trg kapitala. 
Vse veC je tudi dokazov, da lastnistvo institucionalnih investitorjev znizujc likvidnost delnic 
tudi na bolj razvitih trgih delnic. 

Pri proucevanju vpliva institucionalnih investitorjev na likvidnost madzarskega trga del
nic v 6 poglavju tega rezultata nismo nasli. Pokojmnski skladi in mvesticijski skladi 
sicer postajajo vsako leto bolj pomembna oblika varcevanja madZarskih gospodmjstcv, saj 
clanstvo in obseg sredstev, ki jih upravljajo, raste iz leta v leto. Investicijski skladi kazejo 
podoben trend. Vendar pa se narascajoc pomen domacih institucionalnih investitorjev na 
Madzarskem zaenkrat ne odraza v njihovem vplivu na likvidnost Borze vrednostnih papir
jev v Budimpesti (BSE). To kazejo rezultati nase anahze. Proucili smo vpliv madzarskih 
vzajemnih skladov na likvidnost delnic, ki kotirajo na BSE, m sicer s treh v.dikov Na-
jprei smo pogledali vpliv neto denarnih tokov v vzajemne sklade na borzn. indeks deln.c 
BUX Potem smo testirali hipotezo, da informacije, ki jih vsebnjejo pretekli denarni tokovo 
v odprte investicijske sklade pomagajo pojasniti variabilnost donosnosti trznega mdeksa 
BUX. Nazadnje smo proucili se vpliv neto denarnih tokov na likvidnost celotnega trga. Na 
kratko povzemamo rezultate. 

Prvic ocenjeni regresijski koeficienti pri vplivu neto denarnih tokov na donosnost trznega 
indeksa BUX niso s t a t i s t i c s znacilm. Najverjetnejsa razlaga za tak rezultat je da so 
lastniski delezi domacih vzajemnih skladov v podjetjih, ki kotirajo na BSE, premajhm, da 
bi skladi lahko pomembneje vplivali na likvidnost njihovih delnic. Drugic, neto denarni 
tokovi v vzajemne sklade pomagajo do neke mere pojasniti variabilnost trzmh donos
nosti Denarni tokovi, ki jih vzajemni skladi investirajo na trgu delnic navkljub majhmm 
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lastniSkim delezem vplivajo na trzne donosnosti. Tretjic. pozitivni neto denarni tokovi 
povecujejo spremembe trznega indeksa na en formt prometa (slednja sluzi kot mera likvid-
nosti v tem primera). Vecji ko so neto denarni tokovi, vecji je vpliv skladov na ceno in 
mzja je likvidnost trga. Zal ta zadnji rezultat ni statisticno znacilen. Glede na velikost 
madzarskega trga delnic so neto denarni tokovi v vzajemne sklade enostavno premajhni. 
da bi lahko pomembno vplivali na trg delnic. Poleg tega je tudi delez premozenja. ki ga 
vzajemni skladi investirajo v delnice, zelo nizek. 

Analiza vpliva investicijskih skladov na likvidnost slovenskega organiziranega trga delnic, 
ki smo jo opravili v 7. poglavju te disertacije, je prinesla bolj znacilne rezultate. Osredo-
tocili smo se na PIDe, ki predstavljajo poseben tip zaprtih investicijskih skladov. Sredstva, 
ki jih zaenkrat upravljajo vzajemni skladi so namrec premajhna, da bi lahko pomembno 
vplivali na likvidnost organiziranega trga delnic. Z nakupi delnic na Ljubljanski borzi vred-
nostnih papirjev (LJSE) in zunaj nje postajajo PIDi vsako leto pomembnejsi lastniki delnic 
podjetij, ko kotirajo na borzi in tistih zunaj nje. Ce izvzamemo certifikate, predstavljajo 
delnice vee kot 90% premozenja PIDov. Poskusili smo analizirati tako vpliv uvedbe delnic 
PIDov na trg delnic, kot vpliv, ki ga imajo PIDi preko svojih lastniskih delezev v podjetjih 
na likvidnost delnic. 

Rezultati analize med drugim kazejo, da trgovanje z delnicami PIDov in njihov narascajoc 
delez v trzni kapitalizaciji trga delnic pozitivno vpliva na promet z ne-PIDovskimi delnicami 
v letih 1998-1999, vendar ne (statisticno) znacilno. Nas najpomembnejsi rezultat je, da 
lastniski delezi PIDov in drugih velikih delnicarjev (tj. tistih z vee kot 5% vseh delnic) 
negativno vplivajo na likvidnost delnic, s katerimi se trguje na LJSE. Lastnistvo tujcev 
tudi negativno vpliva na likvidnost na borzo uvrscenih delnic, ne glede na to, kako merimo 
likvidnost. 

Vprasanje, ki se poraja ob pricujoci analizi, je, ali domaci investicijski skladi na Madzarskem 
in v Sloveniji ravnajo predvsem kot upravljalci premozenja ali kot 'vladarji' v podjetjih, 
v katera so vlozili denar? Bi morali institucionalni investitorji nasploh ravnati kot up^ 
ravljalci premozenja ali kot aktivni delnicarji? Usmerjenost institucionalnih investitorjev 
v tem oziru se namrec kaze kot pomemben dejavnik njihovega vpliva na likvidnost trga 
delnic. Kot aktivni upravljalci premozenja institucionalni investitorji podpirajo likvidnost 
trga kapitala, kot aktivni delnicarji pa jo posredno tudi znizujejo. 

Medtem ko madzarski investicijski skladi poudarjajo svojo vlogo upravljalcev premozenja, 
se PIDi zaenkrat kazejo bolj v vlogi aktivnih upravljalcev ('vladarjev') podjetij. Vprasanje 
je, Ce imajo investicijski skladi v obeh drzavah ustrezne sposobnosti in znanja za ti dve 
vlogi. Njihova struktura premozenja kaze, da je tudi njihova vloga upravljalcev financnih 
nalozb lahko postavljena pod vprasaj. Da bi se tej vlogi priblizali, bodo morali madzarski 
upravljalci vzajemnih skladov najverjetneje spremeniti strukturo svojih nalozb v korist 
delnic v prihodnosti. Da bi po drugi strani na PIDe lahko gledali kot na aktivne upravljalce 
podjetij, se bodo ti najprej morali znebiti certifikatov in se preoblikovati v kaksno drugo 
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organizacijsko obliko. 

FinanCno odpiranje, spremembe v regulativi in konkurenca s strani drugih financnih insti-
tucij, kot so pokojnmski skladi. so dejavniki. ki bodo v prihodnosti gotovo krojili razvoj 
investicijskih skladov na Madzarskem in v Sloveniji. Rast pokojninskih skladov bi uteg-
nila vzpodbuditi razvoj investicijskih skladov, v kolikor bi se odlocili funkcijo upravljanja 
nalozb podeliti ravno slednjim. Poleg tega so pokojninski skladi na prvi pogled tudi bolj 
ustrezen kandidat za vlogo aktivnih delnicarjev (vsaj glede na ameriske izkusnje). 

Na splosno je nasa analiza ponudila nov vpogled v vprasanja, ki so povezana z izbiro 
med likvidnostjo delnic in vladanjem v podjetjih. Predstavlja nov korak k razumevanju 
dejavnikov, ki vplivajo na likvidnost trga delnic. V ta namen smo tu proucevali zgolj 
vpliv investicijskih skladov na likvidnost delnic. Vpliv pokojninskih skladov in drugih 
institucionalnih investitorjev v tranzicijskih drzavah bo zanimivo proucevati, ko bodo Ie 
ti dosegli viäjo stopnjo razvoja. Da bi lahko dodatno pojasnili izbiro med likvidnostjo in 
kontrolo bi morali prouciti tudi vpliv institucionalnih investitorjev na vrednost podjetij. 
Takëna analiza bi lahko predstavljala zanimivo dopolnilo k pricujocemu delu. 




