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Mag. Karin Lušnic* 

PRIBITEK ZA KAPITALSKO TVEGANJE: 
NAJNOVEJŠE RAZISKAVE IN UGOVOTOVITVE  

(EQUITY RISK PREMIUM: CURRENT EVIDENCE) 

Povzetek Summary 

Na podro�ju ocenjevanja vrednosti podjetij v 
Sloveniji je uporaba pribitka za kapitalsko tveganje 
iz Ibbotson Associates pri ve�ini ocenjevalcev 
skorajda avtomatizem. Zelo redki se pri izra�unih 
poslužujemo drugih virov.  

V tem prispevku bi želela opozoriti na 
pomembnost ugotovitev zadnjih strokovnih 
raziskav na tem podro�ju, na vsebinske omejitve 
metodologije Ibbotson Associates in  na možne 
druga�ne pristope k izra�unu pribitka za kapitalsko 
tveganje. Predvsem pa bi s tem prispevkom želela 
vplivati na to, da bi ocenjevalci vrednosti v 
slovenskem prostoru o pribitku za kapitalsko 
tveganje za�eli razmišljati kot o konceptu in ne 
ve� le kot o matemati�no izraženi številki. 

The use of equity risk premium (ERP) derived 
from Ibbotson Associates publication SBBI 
Valuation Edition Yearbook is considered almost 
as a standard among Slovene appraisers. We 
namely rarely think about possibility of using other 
sources for assessing equity risk premiums. 

Within this article, I would therefore like to shed 
some light on recent research questioning the use 
of realized equity risk premiums as an estimate of 
the ERP and stress out the limitations of ERP as 
presented in Ibbotson Associates. Further more I 
would like to stress the importance of ERP to 
Slovene appraisers and try to emphasize the 
importance of ERP concept rather then ERP as a 
single mathematical number.       

 

Klju�ni izrazi Key words 

Pribitek za kapitalsko tveganje, Ibbotson 
Associates SBBI Valuation Edition Yearbook, 
tržni donos, netvegana mera donosa, aritmeti�no 
povpre�je, geometri�no povpre�je, Ex Post na�in 
izra�una, Ex Ante na�in izra�una, dividendni 
model rasti 

Equity Risk Premium, Ibbotson Associates SBBI 
Valuation Edition Yearbook, market return, risk 
free rate, arithmetic mean, geometric mean, Ex 
Post Approach, Ex Ante Approach, dividend 
discount model 

1. Uvod 

V zadnjih treh letih je bilo na podro�ju analize pribitka za kapitalsko tveganje 
v svetu narejenih precej strokovnih študij. Ve�ina študij je iskala odgovor na 
isto vprašanje: »Ali je pribitek za kapitalsko tveganje kot ga izra�unava 

                                                
* Karin Lušnic, mag. znanosti, univ. dipl. ekon., pooblaš�ena ocenjevalka vrednosti podjetij 
pri Slovenskem Inštitutu za revizijo, �lanica American Society of Appraisers (ASA), zaposlena 
pri podjetju Ultra  d. o. o., kot direktorica za podro�je financ. 
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Ibbotson Associates1 v današnjih tržnih razmerah, še vedno ustrezen in ga 
je kot takšnega brez kriti�nega razmišljanja mogo�e vklju�iti v izra�un 
diskontne stopnje pri ocenjevanju vrednosti podjetij?».  

Avtorji študij so v okviru raziskav opozorili na matemati�ne in vsebinske 
omejitve metodologije izra�una pribitka za kapitalsko tveganje, ki ga 
uporablja Ibbotson Associates. Pri tem se moramo zavedati, da Ibbotson 
Associates s svojo publikacijo SBBI Valuation Edition Yearbook, na podro�ju 
ocenjevanja vrednosti podjetij, predstavlja svetovni standard za nabore 
dolo�enih vrst podatkov kot je, pribitek za kapitalsko tveganje, pribitek za 
majhnost, itd.. Navedene podatke uporablja prakti�no ve�ina ocenjevalcev 
vrednosti podjetij po celem svetu.     

Zato je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo kakšne so ugotovitve 
najnovejših raziskav na tem podro�ju in, da vsebinsko dobro razumemo 
celoten koncept pribitka na kapitalsko tveganje. Prakti�no vse študije so 
namre� pokazale, da je pribitek za kapitalsko tveganje kot ga izra�unava 
Ibbotson Associates v trenutnih tržnih razmerah previsok.  

Ibbotson Associates izra�unava pribitek za kapitalsko tveganje kot razliko 
med aritmeti�no sredino vseh kapitalskih donosov košarice delnic (S&P 500) 
in aritmeti�no sredino kuponskih donosov 20 letnih državnih obveznic 
(Treasury bond). Pri tem za izra�un aritmeti�ne sredine uporablja obdobje 
od leta 1926 do danes. S tem so v izra�unu pribitka za kapitalsko tveganje 
zajeti vplivi pred in med vojnih let za katere so zna�ilni zelo visoki kapitalski 
donosi. Številni raziskovalci previsoko vrednost pribitka za kapitalsko 
tveganje izra�unanega po Ibbotson Associates argumentirajo z naslednjimi 
ugotovitvami: 

1) vrednost trga kapitala v bruto doma�em proizvodu ameriškega 
gospodarstva je bila leta 2000 dva krat ve�ja kot leta 1962, 

2)  povpre�na stopnja davka na dobi�ek ameriških podjetij v 50ih letih 
prejšnjega stoletja je bila 43%, medtem ko le-ta danes znaša v 
povpre�ju 17%,  

3)   vrednosti kazalnika P/E so se v obdobju od leta 1926 do danes pove�ale 
za ve� kot 7-krat. 

Raziskovalci smatrajo, da so navedena dejstva klju�no vplivala na višino 
realiziranega pribitka za kapitalsko tveganje v preteklosti in, da je zaradi 
hitrega razvoja gospodarstva logi�no, da so pribitki za kapitalsko tveganje v 

                                                
1Ibbotson Associates, Stocks, Bonds, Bills and Inflation Valuation Edition Yearbook (vsako 
leto izide nova izdaja z dopolnjenimi in osveženimi podatki).  
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preteklosti presegali pri�akovanja investitorjev. Malo verjetno pa je, da se 
bodo navedeni dogodki v prihodnje ponovili v takšnem obsegu, kar naj bi po 
mnenju raziskovalcev klju�no vplivalo na znižanje vrednosti pri�akovanih 
pribitkov v prihodnosti. 

Na podro�ju ocenjevanja vrednosti podjetij v Sloveniji je uporaba pribitka za 
kapitalsko tveganje iz Ibbotson Associates pri ve�ini ocenjevalcev skorajda 
avtomatizem. Zelo redki se pri izra�unih poslužujemo drugih virov.  

V tem prispevku bi zato želela opozoriti na pomembnost najnovejših 
ugotovitev strokovnih raziskav, na vsebinske omejitve metodologije Ibbotson 
Associates in  na možne druga�ne pristope k izra�unu pribitka za kapitalsko 
tveganje.  

Predvsem pa bi s tem prispevkom želela vplivati na to, da bi ocenjevalci 
vrednosti v slovenskem prostoru o pribitku za kapitalsko tveganje za�eli 
razmišljati kot o konceptu in ne ve� le kot o matemati�no izraženi številki. 

2. Kaj je pribitek za kapitalsko tveganje? 

Pribitek za kapitalsko tveganje je definiran kot »mera donosa, ki jo 
naložbenik dodatno zahteva nad netvegano mero donosa, �e namesto v 
netvegane vrednostne papirje vlaga v delnice/deleže podjetij« (Bojan 
Praznik, Priro�nik za ocenjevanje vrednosti podjetij. Slovenski Inštitut za 
revizijo, Ljubljana 2004). Pribitek za kapitalsko tveganje se sprotno dolo�a 
na organiziranem trgu lastniških vrednostnih papirjev, in sicer kot razlika 
med mero donosa dolo�ene standardne košare navadnih delnic (npr. S&P 
500) in netvegana mera donosa. 

Formula 1: 

Pribitek za kapitalsko tveganje = (Mera donosa košarice delnic S&P 500 - Netvegana mera donosa)  

Kot takšen predstavlja klju�no komponento pri izra�unu diskontne mere v 
okviru CAPM2 modela, modela dograjevanja3 in Fama-French modela4.  

                                                
2  Model za ocenjevanje vrednosti dolgoro�nih naložb, razvil, ga je Nobelov nagrajenec 

William F. Sharp.  
3    »Build up model« , podrobneje predstavljen v Ibbotson Associates SBBI Valuation Edition 

2005 str. 37. 
4    Podrobneje predstavljen v Ibbotson Associates SBBI Valuation Edition 2005 str. 159. 
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Pomembno se je zavedati, da je pribitek za kapitalsko tveganje koncept, ki 
je usmerjen v prihodnost. Je pri�akovanje za katerega pa na dan 
ocenjevanja vrednosti na trgu nimamo na voljo bodo�ih podatkov.  

Za izra�un pribitka za kapitalsko tveganje si Ibbotson Associates zato 
pomaga s predpostavko, da zgodovinski podatki o realiziranih pribitkih na 
kapitalsko tveganje predstavljajo ustrezno podlago za sklepanje o bodo�ih 
pribitkih za kapitalsko tveganje. 

Podatke o realiziranih pribitkih za kapitalsko tveganje lahko poiš�emo v 
številnih publikacijah5.  

Vendar pa se moramo takoj vprašati ali je navedena predpostavka 
ustrezna? �e namre� v resnici želimo v izra�un diskontne stopnje vklju�iti 
trenutna gibanja trga, bi bilo bolj smiselno, da bi zanemarili zgodovinske 
podatke in poskušali oceniti dejanski bodo�i pribitek za kapitalsko tveganje 
na dan ocenjevanja vrednosti.          

Pri tem pridemo do prvega vprašanja v okviru koncepta pribitka za 
kapitalsko tveganje: »Ali naj izra�un pribitka za kapitalsko tveganje temelji 
na zgodovinskih (Ex Post na�in) ali bodo�ih (Ex Ante na�in) podatkih? Ter 
kakšne so prednosti in slabosti obeh na�inov izra�una?«  

Za izra�un pribitka za kapitalsko tveganje trenutno še ne obstaja univerzalen 
predpisan standard, zato se ocenjevalci po svetu poslužujejo obeh na�inov 
izra�una. Pri �emer je bil vsaj do sedaj na�in izra�una, ki temelji na 
zgodovinskih realiziranih podatkih o pribitkih za kapitalsko tveganje bistveno 
bolj pogost.   

V nadaljevanju bom tako predstavila klju�ne lastnosti obeh na�inov 
izra�una, osvetlila predpostavke ter navedla prednosti in slabosti vsakega 
na�ina izra�una.  

3. Pribitek za kapitalsko tveganje izra�unan na 
podlagi zgodovinskih podatkov (Ex Post 
na�in)  

Kadar uporabljamo ta na�in predpostavljamo, da zgodovinski realizirani 
pribitki za kapitalsko tveganje dajejo dovolj zanesljive informacije o tem kako 
se bo trg kapitala gibal v prihodnosti. Z drugimi besedami, predpostavka, ki 

                                                
5   Najdaljšo �asovno vrsto teh podatkov ponuja ravno Ibbotson Associates. Spremlja jih od 

leta 1926. 
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je klju�na za ta na�in izra�una je, da bo razmerje med mero donosa 
košarice delnic (npr. S&P 500) in mero netveganega donosa konstantno. 

Ibbotson Associates razpolaga s �asovno vrsto podatkov o merah donosa 
košarice delnic in merah netveganega donosa vse od leta 1926 dalje. 
Raziskave pa so pokazale, da obstajajo relativno zanesljivi podatki o merah 
donosa delnic in merah netveganega donosa tudi za obdobja pred letom 
19266.  

Izra�un pribitka za kapitalsko tveganje na Ex Post na�in, kot ga uporablja 
Ibbotson Associates temelji na izra�unavanju razlike med aritmeti�no 
sredino mere donosa košarice delnic S&P 500 (pri �emer je kot mera 
donosa upoštevan tako prirast cene kakor tudi izpla�ila dividend) in 
aritmeti�no sredino netvegane mere donosa (pri �emer se kot mera donosa 
upošteva le kuponski donos). 

V okviru tega koncepta, študije opozarjajo na velik vpliv dveh klju�nih 
parametrov na višino izra�unanega pribitka za kapitalsko tveganje, in sicer 
izbora dolžine opazovanega obdobja in odlo�itve o uporabi aritmeti�nega ali 
geometri�nega povpre�ja v izra�unu.      

3.1 Izbor dolžine opazovanega obdobja 

Višina izra�unanega zgodovinskega pribitka za kapitalsko tveganje je zelo 
odvisna od izbora dolžine opazovanega obdobja, ki nam služi za izra�un 
aritmeti�nega povpre�ja. 

Ibbotson Associates v svojih izra�unih uporablja obdobje od leta 1926 dalje7. 
Za navedeno ni nikakršne podrobneje utemeljene razlage, dejstvo pa je, da 
so se podatki o merah donosa za�eli spremljati v okviru Centra za raziskavo 
cen delnic na Univerzi v �ikagu ravno z letom 19268.   

V spodnji tabeli so predstavljeni pribitki za kapitalsko tveganje izra�unani na 
podlagi Ex Post na�ina upoštevaje razli�ne dolžine opazovanih obdobij. 

 

 

                                                
6   Wilson and Jones, Journal of Business 1 (1987), A comparison of Annual Stock Market 

Returns: 1871-1925 with 1926-1985«. 
7  Za izra�un pribitka za kapitalsko tveganje za leto 2006 Ibbotson Associates izhaja iz 

aritmeti�ne sredine podatkov za obdobje 1926-2005. 
8   Center for Research in Security Prices (CRSP) at the University of Chicago. 
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Tabela 1: Zgodovinski realizirani pribitki za kapitalsko tveganje upoštevaje v 
izra�unu razli�no dolžino �asovnega obdobja 

Dolžina obdobja Obdobje v letih Aritmeti�no povpre�je v % Geometri�no povpre�je v %
20 let 1986 - 2006 6,4% 5,1%
30 let 1976 - 2006 6,0% 4,9%
40 let 1966 - 2006 4,2% 2,9%
50 let 1956 - 2006 5,0% 3,8%
80 let 1926 - 2006 7,1% 5,2%
106 let 1900 - 2006 6,7% 4,9%
134 let 1872 - 2006 5,9% 4,3%
208 let 1798 - 2006 5,1% 3,6%  
Vir: Roger J. Grabowski, Business Valuation Review, Volume 25 No. 2, Summer 2006, str. 
65. 

Iz tabele je razvidno, da je višina pribitka zelo odvisna o obdobja, ki je 
uporabljeno za izra�un povpre�ja (aritmeti�no ali geometri�no povpre�je – o 
tem bo govora v naslednjem razdelku). �e upoštevamo vsa izra�unana 
povpre�ja in dejstvo, da se povpre�ja razlikujejo glede na to ali gre za 
aritmeti�no ali geometri�no povpre�je, ugotovimo, da razpolagamo z 
razponom pribitka od 3,6% do 7,1%. Upoštevaje dejstvo, da je diskontna 
mera zelo ob�utljiva že na zelo majhne spremembe posameznih 
parametrov, nam takoj postane jasno, da ima lahko odlo�itev o izbiri dolžine 
obdobja za izra�un pribitka na kapitalsko tveganje velik vpliv na izra�un 
diskontne stopnje in posledi�no na vrednost ocenjevanega podjetja. 

Pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da je podatek 7,1% ravno tisti, ki ga v 
ve�ini primerov slovenski ocenjevalci vrednosti uporabljamo pri ocenitvi 
diskontne stopnje v okviru CAPM modela, saj predstavlja povpre�je obdobja 
od leta 1926 do danes. Ibbotson Associates pa v svoji publikaciji za izra�un 
pribitka za tveganje zagovarja ravno uporabo tega �asovnega obdobja za 
izra�un povpre�ja.    

Na izra�un pribitka za kapitalsko tveganje, ki temelji na obdobju 1926 – 
2006 po mnenju številnih strokovnjakov mo�no vpliva nenavadno nizka 
netvegana mera donosa v 30ih in 50ih letih prejšnjega stoletja. V zvezi s 
tem nekateri trdijo, da zato obdobje, ki vklju�uje 30ta, 40ta in po vojna leta 
odraža nenavadno visoke pribitke za kapitalsko tveganje, ki mo�no izstopajo 
iz povpre�ja. 
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Za obdobje od sredine 50ih dalje je po drugi strani zna�ilen precej stabilen 
trg delnic in bistveno ve�ja volatilnost dolžniških vrednostnih papirjev. Iz 
navedenega je mogo�e sklepati, da je tveganje delnic v primerjavi s 
tveganjem na strani dolžniških vrednostnih papirjev v tem obdobju manjše, 
kar pomeni, da je verjetno manjši tudi pribitek za kapitalsko tveganje.  

�e se je višina povpre�nega pribitka za kapitalsko tveganje z leti 
spreminjala (kakor je razvidno iz Tabele 1), potem si utemeljeno lahko 
postavimo vprašanje, zakaj za izra�un pribitka na kapitalsko tveganje 
uporabljamo ravno povpre�je od leta 1926 dalje? Mar ne bi bila morda bolj 
smiselna uporaba krajšega ali morda celo daljšega �asovnega obdobja? 

Na žalost enostavne rešitve na zgoraj navedena vprašanja ne ponujajo niti 
najnovejše študije. Poudarjajo, pa, da se moramo ocenjevalci vrednosti 
zavedati, da pribitek na kapitalsko tveganje izra�unan na podlagi povpre�ja 
obdobja 1926-2006 vklju�uje obdobje nenavadno visokih pribitkov za 
kapitalsko tveganje v 30ih, 40ih in po vojnih letih, ki jih zaradi spremenjenih 
ekonomskih okoliš�in, ki smo jim pri�a danes, verjetno v bodo�e ne bo ve� 
mogo�e realizirati.  

3.2 Uporaba aritmeti�nega ali geometri�nega povpre�ja 

Na izra�un višine zgodovinskega pribitka za kapitalsko tveganje pa ne vpliva 
le dolžina opazovanega obdobja, ki nam služi za izra�un povpre�ja, temve� 
tudi odlo�itev o tem ali bomo za izra�un povpre�ja uporabili aritmeti�no ali 
geometri�no povpre�je. 

Ibbotson Associates v svojih izra�unih uporablja aritmeti�no povpre�je. 

Pri tem se moramo zavedati, da so realizirani kapitalski donosi (ob 
predpostavki, da gre za spreminjajo�e donose) merjeni kot geometri�no 
povpre�je vedno manjši od donosov merjenih kot aritmeti�no povpre�je. Za 
potrditev tega dejstva navajam v spodnji tabeli preprost primer. 

Tabela 2: Aritmeti�no ali geometri�no povpre�je 

Leto Cena delnice v SIT Letni donos Letni donos
Za�etek 1.000 Aritmeti�no povpre�je Geometri�no povpre�je
Leto 1 1.100 10% 1,1
Leto 2 1.166 6% 1,06
Leto 3 1.143 -2% 0,98
Leto 4 1.154 1% 1,01
Leto 5 1.293 12% 1,12
Aritmeti�no povpre�je 5,4%
Geometri�no povpre�je 5,27%    
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Kaj je pravilna podlaga za izra�un pribitka za kapitalsko tveganje še vedno 
ostaja predmet nenehne strokovne debate med raziskovalci. Kljub temu, pa 
se vsaj v literaturi ve�ina raziskovalcev bolj nagiba na stran aritmeti�nega 
povpre�ja.  

Ne glede na to, pa obstajajo študije, ki podpirajo uporabo geometri�nega 
povpre�ja ali celo srednje vrednosti med aritmeti�nim in geometri�nim 
povpre�jem. Ve� na to temo si je mogo�e prebrati v publikaciji Valuation: 
Measuring and Managing the Value of the Companies (Copeland, Koller and 
Murrin). 

Za ta prispevek pa zadostuje, da vemo, da je pribitek na kapitalsko tveganje 
v publikaciji Ibbotson Associates izra�unan kot aritmeti�no povpre�je, ter da 
smo v primeru, da pribitke iš�emo v okviru drugih virov pozorni na to, na 
osnovi kakšnega povpre�ja so izra�unani.   

3.3 Ugotovitve študij, ki so se ukvarjale z raziskovanje 
pribitka na kapitalsko tveganje izra�unanega na 
podlagi zgodovinskih podatkov  

V zadnjem �asu je bilo na temo pribitka na kapitalsko tveganje kot ga 
izra�unava Ibbotson Associates napisano precej strokovnih razprav. V 
nadaljevanju izpostavljam par zanimivih študij in navajam ugotovitve avtorjev 
posameznih študij. 

a)  Robert Arnott in Peter Bernstein: »What Risk Premium is Normal«, 
Financial Analysts Journal, Marec/April 2002 

Robert Arnott in Peter Bernstein sta v svoji študiji dokazovala, da so 
realizirani tržni donosi morali presegati pri�akovanja investitorjev v 1926 
zaradi dogodkov, ki so vplivali na ekonomski razvoja.  

V svoji študiji sta »normaliziran« pribitek za kapitalsko tveganje izra�unan na 
podlagi aritmeti�nega povpre�ja ocenila na 4,5%.  

b)   Eugene Fama, Kenneth French: »The Equity Risk Premium«, Journal of 
Finance, April 2002 

Fama in French sta v svoji študiji analizirala pri�akovan pribitek na 
kapitalsko tveganje tako, da sta prou�evala stopnje rasti dividend in stopnje 
rasti dobi�ka, ter jih uporabila kot podlago za ocenjevanje realiziranih 
kapitalskih dobi�kov. 
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Na podlagi študije9 ugotavljata, da  so njune ocene pribitka za kapitalsko 
tveganje nižje od realiziranega aritmeti�nega povpre�ja Ibbotson Associates 
SBBI. Visoko aritmeti�no povpre�je je po njunem mnenju posledica padca 
diskontnih mer, ki je vplival na nepri�akovano visoke kapitalske dobi�ke. 

»Normaliziran« pribitek za kapitalsko tveganje sta v svoji študiji ocenila v 
razponu med 2,9% do 4,5%. 

c)  Roger Ibbotson, Peng Chen: »Long Run Returns, Participating in the 
Real Economiy«, Financial Analysts Journal, Januar/Februar  2003 

Zanimivo je, da se je v debato o pribitku za kapitalsko tveganje vklju�il tudi 
Roger Ibbotson, ki je idejni vodja Ibbotson Associates. Skupaj s Peng Chen-
om sta se analize pribitka na kapitalsko tveganje lotila na poseben na�in. 
Zgodovinske kapitalske donose sta razdelila na 7 ekonomskih komponent, 
in sicer del ki se nanaša na inflacijo, dividende, P/E kazalnike, dividendni 
donos, knjigovodsko vrednost, donos na kapital in bruto doma�i proizvod na 
prebivalca.    

Na podlagi natan�ne analize zgoraj navedenih komponent sta ugotovila, da 
je del zgodovinskega kapitalskega donosa odvisen od višine kazalnika P/E, 
za katerega pa se ne pri�akuje, da se bo tudi v prihodnje pove�eval po 
takšnih stopnjah kot se je to dogajalo v preteklosti.  

Ko sta tako posledi�no iz izra�una pribitka za kapitalsko tveganje izlo�ila 
vpliv komponente P/E se je pribitek zmanjšal za 125 bazi�nih to�k oziroma 
za 1,25%.  

d)  Roger J. Grabowski: »Equity Risk Premium: 2006 Update«, Busniess 
Valuation Review, Volume 25, No. 2, Summer 2006-11-04 

Roger J. Grabowski je v zadnjih dveh letih objavil ve� prispevkov na temo 
pribitka na kapitalsko tveganje. Vsi njegovi prispevki so objavljeni v 
publikaciji Business Valuation Review, ki jo izdaja American Society of 
Appraisers. 

Grabowski v svoji zadnji študiji ugotavlja, da je pribitek na kapitalsko 
tveganje kot ga izra�unava Ibbotson Associates v SBBI Valuation Edition 
Yearbook previsok. Navedeno podpre z ugotovitvami študij Marsh, 
Goetzmann in Dimson (Global Evidence on Equity Risk Premium, Journal of 
Applied Corporate Finance, 2003) in pri�akovanji trga (študija pri�akovanj 
finan�ni direktorjev najve�jih 500 ameriških družb, glede pribitka na 
kapitalsko tveganje).  
                                                
9Osnutek študije (First draft) je mogo�e dobiti na internetni strani  

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/working_papers.html. 
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Ocenjuje, da naj bi se »normaliziran« pribitek za kapitalsko tveganje v letu 
2006 gibal med 3,5% in 6%. 

Grabowski trdi, da je pribitek za kapitalsko tveganje cikli�en in, da je odvisen 
od gibanja znotraj gospodarskega cikla. Kadar se gospodarstvo nahaja v 
recesiji (zna�ilnost so nizki tržni donosi), naj bi bil pribitek za kapitalsko 
tveganje bližje zgornji meji razpona (bližje 6%). Ko se gospodarstvo 
stabilizira, naj bi se pribitek za kapitalsko tveganje po�asi pomikal proti 
sredini razpona (med 3,5% in 6%). Ko pa je gospodarstvo na vrhuncu 
(zna�ilnost so visoki tržni donosi) pa naj bi bil pribitek za kapitalsko tveganje 
na spodnji meji razpona (bližje 3,5%). 

Smatram, da je naveden pogled zelo zanimiv in pomemben, saj napotuje 
ocenjevalca vrednosti na to, da tudi pri oceni pribitka za kapitalsko tveganje 
v izra�un vklju�i vpliv širših ekonomskih razmerah v gospodarstvu.        

e) Graham and Harvey, »Expectations of Equity Risk Premia, Volatility and 
Asymmetry from Corporate Finance Perspective«, National Bureau of 
Economic Research working paper, December 2001, updated quarterly 
by Duke CFO Outlook Survey, » Equity Risk Premium in January 2006: 
Evidence from the Global CFO Outlook Survey«, December 2005. 

V obdobju med letoma 2000 in 2005 so na ameriškem trgu izvedli raziskavo 
o višini pribitka za kapitalsko tveganje med finan�nimi direktorji najve�jih 
ameriških podjetij. Analize rezultatov so pokazale da se pribitek za 
kapitalsko tveganje giblje v razponu med 3,6% in 4,7% ob predpostavki 10-
letnega investicijskega horizonta (za netvegano mero donosa je bil 
uporabljen kuponski donos na 10 letno državno obveznico). Izra�un je 
temeljil na aritmeti�nem povpre�ju. 

Ne glede na to, da so se študije pribitka za kapitalsko tveganje 
izra�unanega na podlagi zgodovinskih podatkov med seboj razlikovale tako 
v na�inih analize kot tudi v pristopu, pa lahko trdimo, da vse ugotavljajo, da 
se pribitek za kapitalsko tveganje, ki upošteva trenutne ekonomske razmere 
giblje v razponu med 3,5% in najve� 6%.       

4. Pribitek za kapitalsko tveganje izra�unan na 
podlagi bodo�ih podatkov (Ex Ante na�in) 

Pribitki za kapitalsko tveganje izra�unani na podlagi bodo�ih podatkov so bili 
v povpre�ju vedno nižji od teh izra�unanih na podlagi Ibbotson Associates. 

Izra�un bodo�ega pribitka za kapitalsko tveganje temelji na predpostavki, da 
ocenjevalec vrednosti oziroma finan�ni analitik razpolaga z ustreznimi 



Pribitek za kapitalsko tveganje: Najnovejše raziskave in ugotovitve 

 

Revizor   

 

F
in

an
ce

 in
 d

av
ki

 
(F

in
an

ce
 a

n
d

 T
ax

es
) 

znanji, da lahko na podlagi analize trenutni tržni razmer in gospodarstva, 
najbolj to�no oceni tveganja in kapitalske donose. 

Ne glede na to, da je teoreti�no takšen pristop na vsak na�in najbolj 
ustrezen in utemeljen, pa se v praksi ocenjevalec vrednosti sre�a z 
naslednjimi omejitvami: 

1) ocene bodo�ih dobi�kov so vedno zelo subjektivne, 

2) razli�ni na�ini in  metode izra�una vplivajo na to, da razpolagamo z zelo 
širokim razponom rezultatov, kar zmanjša kredibilnost navedenega 
na�ina izra�una.  

Podatke o bodo�ih tržnih donosih in o gibanju bodo�ega pribitka za 
kapitalsko tveganje objavljajo številne konzultantske hiše. Najbolj znana 
med njimi je Merril Linch, ki ponuja mese�no publikacijo »Quantitative 
Profiles«. 

V tej publikaciji najdemo podatke o pri�akovanih donosih indeksa S&P 500, 
ki jih Merril Linch izra�una iz povpre�ja pri�akovanih donosov delnic, ki 
sestavljajo ta indeks. Za izra�un pri�akovanih donosov posameznih delnic 
se Merril Linch poslužuje dividendnega modela rasti (DDM)10,pri �emer 
oceno bodo�ih dobi�kov za posamezno delnico utemelji s podatki, ki jih 
pridobi iz svojega analiti�nega oddelka. 

V nadaljevanju podajam zaporedje korakov izra�una po dividendnem 
modelu rasti, ki ga uporablja Merril Linch: 

1) Dividendni model rasti 

Formula 2: 

 

 

 

pri �emer: 

a) Vrednost delnic na dan ocenjevanja: podatek, ki ga dobimo na 
kapitalskem trgu, nanaša se na povpre�no vrednost delnic vklju�enih v 
S&P 500. 

                                                
10 »Dividend discount model« 

Vrednost delnic na dan ocenjevanja =

��������	
������������ �
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b) Dobi�ek na delnico družb vklju�enih v S&P 500: ocena analitika 
(konzultantske hiše se za oceno bodo�ih dobi�kov poslužujejo sistema 
I/B/E/S)11 

c)  k: diskontna stopnja (to je parameter, ki ga iš�emo) 

d) g: dolgoro�na stopnja rasti (ocena analitika na podlagi poznavanja tržni 
razmer)  

Dividendni model rasti preuredimo tako, da iš�emo vrednost parametra k. 

2) Izra�un kapitalskega donosa iz dividendnega modela rasti  

Formula 3: 

 

 

 

 

Na podlagi dejanskih podatkov o povpre�ni vrednosti indeksa S&P 500, 
ocenah povpre�ne vrednosti dobi�ka na delnico za družbe vklju�ene v S&P 
500 (ocene analitikov) ter na podlagi ocene dolgoro�ne stopnje rasti (ocene 
analitikov), Merril Linch oceni bodo�e kapitalske donose, ter poda oceno 
bodo�ega pribitka za kapitalsko tveganje. 

Po študijah Merril Linch se je pribitek za kapitalsko tveganje ocenjen na 
podlagi bodo�ih donosov,  v zadnjih letih gibal v razponu med 3% in najve� 
7%, pri �emer je 15-letno povpre�je znašalo 4,6%.          

5. Ugotovitve 

Pribitek za kapitalsko tveganje je klju�en sestavni del diskontne mere, ki 
služi za diskontiranje bodo�ih denarnih tokov ocenjevanega podjetja.  Vemo, 
da že najmanjša sprememba parametrov, ki sestavljajo diskontno mero, 
mo�no vpliva na njeno višino in nadalje na oceno vrednosti podjetja.  

Ocenjevalci vrednosti podjetij v Sloveniji se za dolo�itev pribitka za 
kapitalsko tveganje v ve�ini primerov poslužujemo publikacije Ibbotson 
Associates SBBI Valuation Edition Yearbook. Navedena publikacija 
izra�unava pribitek za kapitalsko tveganje iz histori�nih realiziranih podatkov 

                                                
11 S tem v zvezi opozarjam na �lanek Ramnath, Rock in Stone: »Value Line and I/B/E/S 

earnings forecasts«, Working paper November 2001. 
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in upoštevaje dolo�ene predpostavke o dolžini �asovne vrste podatkov ter 
vrsti povpre�ja, ki mo�no vplivajo na višino izra�unanega pribitka za 
kapitalsko tveganje. 

Številne študije pribitka za kapitalsko tveganje v zadnjih letih so pokazale, 
da je problem dolo�itve višine pribitka pere� in, da tudi med strokovnjaki ni 
bil dosežen konsenz glede na�ina izra�una in predpostavk uporabljenih pri 
izra�unu pribitka. Ne glede na to, pa študije jasno nakazujejo, da se bomo 
ocenjevalci vrednosti za dolo�itev pribitka za kapitalsko tveganje v prihodnje 
morali posluževati tudi drugi drugih virov in ne le brez kriti�nega razmisleka 
vztrajati na podatkih pridobljenih iz publikacije Ibbotson Associates.       

Ocenjevalci vrednosti podjetij v Sloveniji se moramo zavedati dejstva, da je 
pribitek za kapitalsko tveganje koncept in ne matemati�no izražena številka. 
Poznati moramo predpostavke na katerih temelji njena ocena in se seveda 
zavedati najnovejših raziskav na tem podro�ju. Le na takšen na�in bomo 
namre� lahko utemeljeno zagovarjali svojo odlo�itev o izboru dolo�enega 
pribitka za kapitalsko tveganje pri oceni diskontne stopnje.   
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