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LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih
Povzetek
Finančni kazalci so številske vrednosti, ki odražajo trenutno in realno stanje v posameznih gospodarskih področjih ali panogah v svetu. Ker so splošno priznani, imajo
na trgih velik vpliv. Kazalci omogočajo preglednost nad tržnimi cenami in zmanjšujejo asimetrijo informacij med različnimi agenti. V delu diplomskega seminarja
se osredotočim predvsem na referenčno obrestno mero LIBOR, ki predstavlja enega
najpomembnejših finančnih kazalcev v svetu. Kot manj tvegana obrestna mera je
prisoten v številnih finančnih pogodbah. Zaradi vpliva, ki ga ima LIBOR, je bil
v času finančne krize podvržen manipulacijam. Namen manipulacij je bil prikriti
neugodno realno stanje in dosegati dobičke, saj je lahko že majhna sprememba referenčne vrednosti poslovni banki, ki sooblikuje LIBOR, povzročila ugoden izid v
poslu. V nadaljevanju dela predstavim model trga, na katerem je finančni kazalec
prisoten ali pa ne. Nato s pomočjo modela pokažem, da pod določenimi pogoji
vzpostavljen finančni kazalec na trgu poveča družbeni dobiček. Vzroki za to so v
povečanem številu izvedenih poslov in povečani učinkovitosti sklepanja poslov. Stroški investitorjev, ki so povezani z iskanjem najboljše ponudbe na trgu, so znižani,
saj investitorji na trgu s finančnim kazalcem lažje vrednotijo privlačnost ponujenih
cen.
The LIBOR and the role of financial benchmarks on non-organized
markets
Abstract
Benchmarks are numerical values that reflect the current and realistic state of different economic sectors or industries from all over the world. Because they are
generally accepted, they have a strong influence on financial markets. Benchmarks
enable transparency over the market prices, as well as reduce information asymmetry between dealers and investors. In this thesis, I focus primarily on the LIBOR
reference interest rate, which is one of the most important benchmarks in the world.
It appears in many financial contracts as a less risky interest rate. Due to its influence, the LIBOR was subjected to manipulations during the time of financial crisis.
The main purposes of manipulations were to conceal the unfavorable market conditions and make a profit, because even a small change in the reference rate could
lead to more favorable business outcome for a bank that participates in the LIBOR
fixing. In the sequel, I introduce a market model, on which a benchmark can be
present or not. Then, using the model, I prove that under certain conditions the
benchmark increases the total social surplus on the market. The main reasons for
this are the increased number of executed trades and also the increased matching
efficiency between dealers and investors. Search costs, related to finding the best
offer, are lowered, because the investors can evaluate attractiveness of the offered
prices easier if benchmarks are available.
Math. Subj. Class. (2010): 91B26, 91B50, 91B60
Ključne besede: finančni kazalec, LIBOR, stroški iskanja, preglednost cen, manipulacija, asimetrija informacij
Keywords: benchmark, LIBOR, search costs, price transparency, manipulation,
information asymmetry

1. Uvod
Vrednosti finančnih kazalcev odsevajo realno stanje po posameznih gospodarskih
področjih v svetu, na trgu surovin in plemenitih kovin, na valutnem in delniškem
trgu, v financah, na trgu obrestnih mer itd. Imajo pomembno vlogo ne le za vlagatelje in finančne institucije, temveč tudi v vsakdanjem življenju slehernega posameznika, saj neposredno in posredno vplivajo na razvoj družbe in družbenega življenja.
Določajo ceno nafte in zemeljskega plina, cene farmacevtskih izdelkov ter cene proizvedenih avtomobilov. Še več, finančni kazalci vplivajo na obrestne mere, po katerih
podjetja in gospodinjstva odplačujejo svoje potrošniške in nepremičninske kredite,
vplivajo na višino obrestnih mer za depozite, hkrati pa so preko trga izvedenih finančnih instrumentov investitorjem v pomoč pri zavarovanju pred tveganji. Vlogo
finančnih kazalcev bom podrobneje opisal v 2. poglavju dela diplomskega seminarja.
V 3. poglavju dela diplomskega seminarja se bom osredotočil na londonsko medbančno obrestno mero LIBOR, ki je eden najpomembnejših finančnih kazalcev v sodobnem svetu. Opisal bom metodologijo določanja LIBOR-ja ter analiziral vplive, ki
jih ima LIBOR na finančnih trgih. Nato bom podrobneje opisal, kako so se dogajale
manipulacije v zvezi z LIBOR-jem, in nakazal možne rešitve, ki jih regulatorji na
finančnih trgih predlagajo kot alternative izračunavanja LIBOR-ja v prihodnje.
V 4. poglavju dela diplomskega seminarja bom predstavil model trga, na katerem je
lahko prisoten finančni kazalec, ali pa ga ni. Nato bom na podlagi modela analiziral
vplive finančnih kazalcev na trgu. Pokazal bom, da je uvedba finančnega kazalca
na trgu družbeno koristna, saj poveča skupni dobiček vseh udeležencev trga, poleg
tega pa zmanjšuje asimetrijo informacij med posredniki in investitorji ter omogoča
transparentno poslovanje.
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2. Finančni kazalci na prostih trgih
2.1. Pregled finančnih kazalcev na prostih trgih.
Finančni kazalec je številski povzetek trenutnih cen ali drugih finančnih parametrov
na izbranem trgu. Predstavlja realno vrednost, ki je odraz trenutnega stanja
na trgih, v posameznih gospodarskih panogah ter v družbi. Finančni kazalec lahko
uporabljamo kot merilo za ocenjevanje uspešnosti investicij in kot osnovo za analiziranje dogajanja na finančnih trgih. Ogromen del sklenjenih poslov na prostih
trgih je vezanih na finančne kazalce, ki določajo splošno znano ceno za nakup ali
prodajo določenega sredstva.
Obrestne mere večine posojil, terminskih poslov in drugih finančnih instrumentov v
skupni vrednosti več bilijonov dolarjev so določene s pribitkom na finančna kazalca
LIBOR (London Interbank Offered Rate) ali EURIBOR (Euro Interbank
Offered Rate), ki predstavljata nezavarovano medbančno obrestno mero na območju Velike Britanije in evrskega območja. Z LIBOR-jem upravlja agencija ICE Benchmark Administration (https://www.theice.com/iba/libor, 5. september 2016), z
EURIBOR-jem pa EMMI (European Money Markets Institute) (http://www.emmibenchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html, 5. september 2016).
Zelo priljubljena kazalca za obrestno mero posojil za čez noč sta SONIA (Sterling
OverNight Index Average) in EONIA (Euro OverNight Index Average). Določeni
sta zvečer na osnovi dejanskih transakcij. S finančim kazalcem SONIA upravlja
Bank of England, izračunava pa ga združenje Wholesale Markets Brokers Association (WMBA) (https://www.wmba.org.uk, 5. september 2016), s kazalcem EONIA
pa Evropska centralna banka (ECB) (https://www.ecb.europa.eu, 5. september
2016). Na deviznem trgu je prevladujoč finančni kazalec WM/Reuters, ki odraža
cene na trgu deviznih tečajev. Določen je vsaj enkrat dnevno. Določanje finančnega
kazalca upravlja podjetje Thomson Reuters (http://financial.thomsonreuters.com,
5. september 2016).
Na trgu plemenitih kovin mednarodno trgovsko združenje LBMA določa ceno zlata
in srebra (http://www.lbma.org.uk, 5. september 2016). Podjetje S&P Global
Platts (http://trial.platts.com, 5. september 2016) določa kazalec, ki odraža ceno
nafte, rafiniranih goriv in železove rude. Finančni kazalci se uporabljajo tudi za
določanje cen proizvedenih izdelkov. V farmacevtski industriji se uporablja kazalec
Average Wholesale Price (AWP), ki odraža cene zdravil. V avtomobilski industriji
pa vozila vrednoti podjetje Kelley Blue Book (http://www.kbb.com, 5. september
2016). Objavlja tržne cene proizvedenih avtomobilov.
2.2. Prednosti finančnih kazalcev na trgu.
Osnovna značilnost finančnih kazalcev je zmanjševanje asimetrije informacij med
posredniki in investitorji. Uvedba finančnega kazalca na prostem trgu zaradi preglednosti nad cenami poveča vstop vlagateljev na trg in posameznemu vlagatelju
zmanjša stroške iskanja. Pri tem so stroški iskanja definirani kot denar, energija in
čas, ki jih investitorji na trgih porabijo za iskanje najboljšega produkta ali storitve
z namenom nakupa. Udeležba v trgovanju je povečana zlasti pri manj informiranih
vlagateljih, saj imajo tako na voljo več informacij o verjetni ceni, ki jim bo ponujena
s strani posrednikov. Poveča se preglednost nad poslovanjem. Realizacija sklenjenih
poslov je večja in posledično se povečajo dobički vseh agentov na trgu. Trg postane
učinkovitejši.
5

2.3. Finančni kazalci na trgu posojil.
Zaradi finančnih kazalcev trga obrestnih mer LIBOR ali EURIBOR kreditojemalci
lažje ocenjujejo stroške svojega kredita in ga primerjajo z ostalimi ponudniki na
trgu poslovnih kreditov. Krediti, ki jih izda banka, so namreč vezani na LIBOR
ali EURIBOR, pri čemer je končna cena kredita sestavljena iz referenčne obrestne
mere (vrednosti finančnega kazalca) in pribitka, ki je odvisen od banke izdajateljice
kredita. V primeru odsotnosti finančnega kazalca so finančni posredniki motivirani
izkoristiti nepreglednost v poslovanju. Kupcem se posledično povečajo stroški iskanja za ugodno alternativno obrestno mero.
Poglejmo si enostaven primer vpliva finančnih kazalcev obrestnih mer na podjetnikove odločitve. Predpostavimo, da podjetje potrebuje posojilo v višini 5 milijonov
dolarjev in da na trgu ni finančnega kazalca. Podjetje si nato s povpraševanjem pri
bankah prizadeva pridobiti posojilo po najnižji obrestni meri. Vzemimo primer, ko
banka A ponudi 3,7 % obrestno mero, banka B pa 3,8 % obrestno mero. Zaradi
visokih stroškov iskanja podjetje ne odlaga z investicijo in se odloči za nižjo obrestno
mero pri banki A.
Ob prisotnosti finančnega kazalca na obrestne mere, npr. LIBOR, je ponudba banke
lažje preverljiva. Denimo, da LIBOR ob času izdane bančne ponudbe znaša 3,25 %.
Banka A za posojilo ponudi 3,5 % obrestno mero. Iz ponudbe je razvidno, da je
končna obrestna mera posojila določena s 0,25 % pribitkom. Podjetje se zaveda
dobre ponudbe banke A in jo sprejme, pri čemer ne povprašuje pri drugih bankah.
Če banka ponudi 3,7 % obrestno mero, se podjetju pribitek zdi previsok in išče
ugodnejšo ponudbo.
2.4. Borzni indeksi kot finančni kazalci.
Finančni kazalci cen na organiziranih borzah so borzni indeksi. V finančnem sektorju se uporablja mnogo borznih indeksov (S&P 500, Dow Jones Industrial Average,
Russel 2000 Index), ki kot finančni kazalci odražajo dogajanja na borzah. Kadar
ocenjujemo uspešnost investicije, je pomembno, da jo primerjamo z ustreznim
finančnim kazalcem. Indekse lahko uporabljamo za ocenjevanje uspešnosti naše investicije
V primeru, ko vlagatelj svoj denar vlaga v vrednostne papirje, je pomembno, da skupaj z upravljalcem premoženja določi ustrezen finančni kazalec, ki sovpada z vlagateljevimi željami in pričakovanji. Posledično lahko upravljalec premoženja upošteva
želje vlagatelja in sredstva investira v vrednostne papirje, ki se ujemajo s stopnjo
tveganja in pričakovano donosnostjo izbranega borznega indeksa. Cilj je z nizkimi
stroški doseči čim večjo izpostavljenost določenemu borznemu indeksu.
Upravljalec premoženja lahko na različne načine sledi izbranemu indeksu. Oblikovani portfelj lahko vsebuje vse vrednostne papirje v enakih deležih kot indeks, vendar
težava nastopi pri indeksih z velikim številom vrednostnih papirjev. V takšnem primeru se portfelj optimizira z matematičnimi modeli, ki poskušajo oblikovati portfelj
z manjšim številom vrednostnih papirjev, ki zadovoljivo sledi izbranemu indeksu.
Borzni indeksi kot finančni kazalci torej služijo primerjavi donosa izbranega portfelja
z borznim indeksom, ki mu portfelj sledi.

6

3. Obrestna mera LIBOR
3.1. Referenčna obrestna mera LIBOR.
LIBOR je obrestna mera po kateri si največje banke na londonskem denarnem trgu
med seboj izposojajo finančna sredstva na nezavarovani osnovi. Odraža povprečne
kratkoročne stroške financiranja največjih bank v Londonu, saj temelji na obrestnih
merah depozitov, s katerimi lahko banke pridobijo sredstva od drugih bank. LIBOR
se določa vsak delovni dan na podlagi anketnih obrestnih mer, ki jih sporočajo reprezentativne londonske banke, ki tvorijo spekter. Spekter reprezentativnih bank
dnevno sporoča organizaciji ICE Benchmark Administration (IBA) anketne obrestne mere, na podlagi katerih se približno ob 11:45 po londonskem času določi in
objavi referenčna vrednost LIBOR-ja.
LIBOR kotira vsak delovni dan v petih svetovnih valutah, ameriškem dolarju (USD),
švicarskem franku (CHP), britanskem funtu (GDP), japonskem jenu (JPY)) in evru
(EUR), ter v sedmih različnih ročnostih, čez noč, 1 mesec, 2 meseca, 3 meseci, 6
mesec in 12 mesecev. Torej je vsak delovni dan določenih petintrideset različnih
vrednosti LIBOR-ja. Ker je ameriški dolar najpomembnejša svetovna valuta, je trimesečni dolarski LIBOR najpogosteje uporabljena referenčna vrednost.
Kljub temu, da metodologija izračunavanja LIBOR-ja temelji na bančnih transakcijah, na osnovi katerih banke oblikujejo ocene obrestnih mer, ostaja način izračunavanja na podlagi sporočanja ocenjenih obrestnih mer v obdobjih gospodarskih
težav, ko je likvidnost nizka in število bančnih transakcij, ki so osnova za izračun,
skrčeno, zelo pomemben.
Banke, ki so vklučene v spekter, vsak dan ocenijo, po kolikšni obrestni meri bi si
lahko sposodile izbrano valuto za izbrano ročnost. V nabor za izračun vrednosti
LIBOR-ja je za vsako valuto, v kateri LIBOR kotira, vključenih med enajst in sedemnajst bank. Spekter bank vsako leto posodablja organizacija ICE Benchamrk
Administration. Sodelujoče banke so v sistem določanja LIBOR-ja vključene na
podlagi naslednjih kriterijev:
•
•
•
•

ugleda banke,
aktivnosti na londonskem denarnem trgu,
izkušenj pri trgovanju s kotirano valuto,
bonitete oz. kreditne sposobnosti banke.

Zaradi strogih omejitev za vključitev posamezne banke v spekter bank, ki določa LIBOR, velja LIBOR za manj tvegano obrestno mero na londonskem trgu medbančnih
posojil. Prav zaradi tega pa je dobil vlogo najpomembnejšega finančnega kazalca
na svetu.
3.2. Določanje vrednosti LIBOR-ja.
Vsak delovni dan približno ob 11:00 po londonskem času izbrane banke sporočajo
organizaciji IBA anketne obrestne mere. Pri tem se skupine bank, ki določajo referenčno vrednost posamezne valute, med seboj razlikujejo. S strani organizacije IBA
je zahtevano, da banke sporočijo ocene obrestnih mer približno ob 11:00. Posledično
je v tem obdobju londonski trg najaktivnejši. Takoj ob določitvi finančnega kazalca
(angl. fixing) se namreč poveča likvidnost in zmanjšajo se stroški, ki predstavljajo
pribitek na vrednost kazalca.
IBA nato sporočene ocene anketnih obrestnih mer pregleda in izloči 25 % najvišjih in
7

25 % najnižjih vrednosti pri vsaki valuti in vsaki ročnosti. Aritmetična sredina preostalih vrednosti je nato za posamezni delovni dan LIBOR, ki je objavljen približno
ob 11:45 po londonskem času. Vrednost izračunanega LIBOR-ja je nato uporabljena
v številnih finančnih pogodbah. Pravkar opisane korake metodologije izračunavanja
LIBOR-ja prikazuje Slika 1.

Slika 1. Grafični prikaz metodologije določanja obrestne mere LIBOR.
Vir: Bloomberg Markets.

Z namenom ohranjanja integritete LIBOR-ja so individualne ocene obrestnih mer
posameznih bank objavljene s trimesečnim odlogom. Razloga za takšen ukrep sta
dva. Zaradi neobjavljenih obrestnih mer banke sporočajo ocene na podlagi dejanskih lastnih stroškov financiranja. V primeru takoj objavljenih izidov sodelujočih
bank obstaja verjetnost, da posamezna banka priredi oceno obrestne mere tako, da
jo prilagodi glede na ocene drugih bank.
Poleg tega takšen ukrep varuje banke pred negativnim učinkom, ki bi jih sporočene
ocene lahko imele na ugled in kreditno sposobnost posamezne banke. V obdobjih
gospodarskih težav ni želela biti nobena izmed bank manj kreditno sposobna od drugih, zato so banke načrtno nižale ocene obrestnih mer, da bi tako signalizirale boljše
finančno zdravje, kot so ga dejansko imele. Prav signaliziranje kreditne sposobnosti bank je bil eden izmed konfliktov interesov, ki je vodil do obsežne manipulacije
LIBOR-ja.
3.3. Prednosti in vloga obrestne mere LIBOR v finančnem sistemu.
LIBOR je pomemben zobnik v finančnem sistemu. Uporabljen je kot variabilna
obrestna mera v številnih finančnih posojilih in izvedenih finančnih instrumentih.
Prisoten je v obrestnih zamenjavah, dogovorih o terminski obrestni meri, v študentskih in hipotekarnih posojilih ter instrumentih financiranja podjetij. Skupno je na
8

LIBOR, ki je prisoten v finančnih pogodbah, vezanih za stotine bilijonov ameriških
dolarjev finančnih instrumentov.
Pomembnost LIBOR-ja ni toliko povezana z medbančnimi transakcijami na londonskem denarnem trgu, kjer si banke kratkoročno posojajo finančna sredstva za
uravnavanje lastne likvidnosti. Pomembnost izvira iz splošno razširjene uporabe
LIBOR-ja kot finančnega kazalca, ki vpliva na obrestne mere in denarne tokove v
številnih finančnih pogodbah. LIBOR ima velik vpliv na prostih in organiziranih
trgih, kjer se trguje z izvedenimi finačnimi instrumenti. Določa poravnalno obrestno
mero za nekatere najpomembnejše terminske pogodbe na obrestne mere, kjer osnovni
instrument predstavljajo obrestne mere. Podjetjem po svetu takšne pogodbe pomagajo zavarovati svoje posle pred obrestnim tveganjem, saj se z rastjo tržnih obrestnih
mer draži tudi investicija. Obrestno tveganje je definirano kot tveganje nastanka
izgube iz trgovanja s finančnimi instrumenti zaradi neugodnih sprememb obrestnih
mer.
Pri takšnem načinu sklepanja pogodb ima ključno vlogo zanesljiv, učinkovit in transparenten finančni kazalec, ki omogoča denarno poravnavo pogodb med kupcem in
prodajalcem. Obvladovanje obrestnega tveganja je torej tesno povezano z vlogo,
ki jo imajo finančni kazalci, kot je LIBOR. Ne zdi se nenavadno, da vzpon izvedenih finančnih instrumentov na obrestne mere sovpada z uvedbo LIBOR-ja leta 1986.
LIBOR ima vpliv na večino standardiziranih in nestandardiziranih izvedenih finančnih instrumentov, ki so razložene v nadaljevanju. Pri tem je največji obseg poslov
sklenjenih z obrestnimi zamenjavami.
• Obrestna zamenjava:
Obrestna zamenjava je dogovor med dvema strankama, da bosta redno v določenem časovnem obdobju zamenjevali različna plačila obresti. Pri tem gre
lahko za zamenjavo spremenljive obrestne mere v nespremenljivo ali obratno.
Spremenljiva obrestna mera je LIBOR. Pri zamenjavah ne pride do plačila
celotnih zneskov obresti, ampak samo do izplačila razlike med nespremenljivo in spremenljivo obrestno mero. Uporablja se predvsem za zavarovanje
pred dolgoročnim obrestnim tveganjem.
• Terminska pogodba in terminski posel na obrestno mero:
Terminska pogodba na obrestno mero je pogodba, pri kateri osnovni instrument predstavljajo različne obrestne mere. Stranki v poslu se dogovorita o
fiksni obrestni meri. Pri tem si stranka, ki sklene terminsko pogodbo, ne sposoja sredstev po dogovorjeni obrestni meri, ampak samo poravna razliko med
dogovorjeno obrestno mero in LIBOR-jem. Trgovanje poteka preko borznih
posrednikov na organiziranih trgih. Poravnava poslov pa se izvaja preko klirinške hiše, ki jamči za poravnavo posameznega posla. Terminske pogodbe se
uporabljajo za zavarovanje pred obrestnim tveganjem posamezne transakcije.
3.4. Oblikovanje LIBOR-ja.
Čeprav so si banke v Londonu že stoletja med seboj izposojala finančna sredstva, je
ideja LIBOR-ja relativno nova. Misel na idejo LIBOR-ja, kot ga poznamo danes,
sega v leto 1980, ko se je z vzponom trgovanja z standardiziranimi obrestnimi finančnimi instrumenti pojavila potreba po obrestni meri, ki bi odražala realno stanje v
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finančnem sistemu in poleg tega bila še transparentna in splošno priznana. Trgovci,
ki so sklepali posle z izvedenih finančnimi instrumenti (terminske pogodbe in posli
na obrestne mere, obrestne zamenjave), so potrebovali zanesljiv finančni kazalec, ki
bi omogočil poravnavo z drugimi strankami v poslu. Trgi so se pri iskanju učinkovitega finančnega kazalca obračali k angleški centralni banki Bank of England, ki je
v tistem obdobju določala medbančno obrestno mero.
Kasneje je leta 1986 organizacija The British Bankers Asociation uvedla LIBOR,
ki ga poznamo danes. Prvotno je LIBOR kotiral le v britanskem funtu (GBP),
japonskem jenu (JPY) in ameriškem dolarju (USD). Nato so dodali še valute evro
(EUR), švicarski frank (CHF), avstralski (AUD), kanadski (CAD) in novozelandski
dolar (NZD) ter danske (DKK) in švedsko krone (SEK). Danes LIBOR kotira le
še v petih valutah, japonskem jenu (JPY), švicarskem franku (CHF), britanskem
funtu (GBP), evru (EUR) in ameriškem dolarju (USD). Prav tako je bil LIBOR
včasih izračunan za petnajst različnih ročnosti. Po reformah iz leta 2013 se sedaj
izračunava le v sedmih različnih ročnostih.

3.5. Manipulacija obrestne mere LIBOR.
V začetku leta 2012 je mednarodna preiskava razkrila obsežno manipulacijo referenčne obrestne mere LIBOR. Banke Deutsche Bank, Barclays, UBS, Rabobank
in Royal Bank of Scotland naj bi manipulirale z vrednostjo LIBOR-ja že od leta
2003. Goljufije s prirejanjem obrestne mere so zamajale neoporečnost in integriteto
LIBOR-ja, poleg tega pa zmanjšale zaupanje v finančne trge. Kot že rečeno, so
osnova za izračun ankete, predložene organizaciji ICE. Vsaki izmed bank je zastavljeno vprašanje, po kolikšni obrestni meri bi si lahko na trgu sposodila finančna
sredstva. Pri tem so bile banke motivirane objaviti pristransko ocenjeno obrestno
mero iz dveh razlogov.
Prvi je ta, da sporočanje nižje obrestne mere od dejanske v obdobjih gospodarskih
težav signalizira večjo kredibilnost banke. Banke so želele prikriti likvidnsotne težave. V obdobju gospodarske krize med leti 2007-2009 nobena izmed bank ni želela
biti manj kreditno sposobna od drugih, saj bi dejanska slabša kredibilnost povišala
stroške njenega financiranja. Obrestna mera, ki jo je posamezna banka predložila
za izračun LIBOR-ja, je bila individualno navedena v anketi. Posledično so banke
začele nižati anketno obrestno mero in trgom sporočati boljše finančno zdravje kot
so ga dejansko imele. Ujemanje sporočenih obrestnih mer med posameznimi bankami je bilo zelo veliko, kar je vzbudilo misel na manipulacijo. Banke so se med
seboj dogovarjale in vplivale na dinamiko LIBOR-ja v določenem obdobju. Nadaljnja analiza je pokazala občutno zniževanje ocenjenih obrestnih mer. Izkazalo se je,
da so banke po padcu dveh investicijskih bank Bear Sterns (marec 2008) in Lehman
Brothers (september 2008) svoje obrestne mere občutno podcenjevale.
Drugi, dobičkonosnejši razlog za spreminjanje obrestne mere je v bančnem poslovanju. Spreminjanje LIBOR-ja lahko pozitivno vpliva na dobičkonosnost pozicij, ki jih
ima banka odprte v svojem portfelju. Motiv za manipulacijo medbančne obrestne
mere je tudi dosegati čim večje dobičke na trgu izvedenih finančnih instrumentov.
Delež pogodb na prostih trgih, kjer se trguje z izvedenimi finančnimi instrumenti,
je ogromen.
Tabela 1 predstavlja štiri osnovne kategorije obrestnih finančnih instrumentov: posojila, obveznice, listinjenjene vrednostne papirje in izvedene finančne instrumente.
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Pri tem nekatere stvari izstopajo. Večina pogodb je vezanih na enomesečni in trimesečni LIBOR. Presenetljivo je, kako je trg posojil, ki jih izdajajo banke, po obsegu
trgovanja mnogo manjši kot trg izvedenih obrestnih finančnih instrumentov. Prav
zaradi tega pa je motiv za manipulacijo LIBOR-ja toliko večji. Sporočilo je, da plitev trg medbančnih posojil ne more biti osnova za ogromen in globok na LIBOR-ju
temelječ trg izvedenih finančnih instrumentov, kjer je obseg trgovanja izrazito večji.
Globok in likviden na LIBOR-ju temelječ trg omogoča trgovcem z izvedenimi finančnimi instrumenti dosegati ogromne pozicije v poslovanju. Trgovec z dovolj veliko
odprto pozicijo lahko že z zelo majhno spremembo referenčne obrestne mere pridobi
velik dobiček. Pri manipulacijah so akterji nepošteno prirejali podatke o obrestni
meri in sporočali lažne ocene za izračun LIBOR-ja. Zasežena so bila tudi elektronska
sporočila in posnetki telefonskih pogovorov, preko katerih so se dogovarjali o višini
željene obrestne mere.

Tabela 1. Podatki poslovanja z različnimi finančnimi instrumenti, ki so
vezani na LIBOR (US Dollar).Vir: Market Participants Group, Final Report, Marec 2014.

Zaradi nesorazmernosti trga medbančnih posojil in trga izvedenih finančnih instrumentov je možna rešitev, ki ne bi bila podvržena manipulacijam, v uveljavitvi
dveh različnih obrestnih mer, ene kot obrestne mere za medbančna posojila in druge
kot netvegane obrestne mere na trgu izvedenih finančnih instrumentov. Obe bi tako
predstavljali finančni kazalec, vendar vsaka posebej na svojem trgu.
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Rešitev, ki je verjetno bolj uresničljiva, pa je določanje LIBOR-ja na podlagi dejanskih bančnih transakcij. Bančne transakcije zaenkrat samo podkrepijo ocene bank
v danem delovnem dnevu.
3.6. Ideja in prototip določanja obrestne mere LIBOR+.
Številna združenja in agencije, ki so se ukvarjala s preučevanjem manipulacij LIBORja, so bila mnenja, da je potrebno spremeniti izračunavanje, ki trenutno temelji na
ocenah obrestnih mer posameznih bank. Metodologija izračunavanja naj bi temeljila
na bančnih transakcijah, ki so v primerjavi z anketami bank veliko bolj preverljive
in dostopne regulatorjem.
Določanje obrestne mere na podlagi transakcij z algoritmom se zdi primerna, vendar
je izvajanje takšnega načina izračunavanja v realnosti mnogo zahtevnejše. Količina
medbančnega posojanja na trgu medbančnih posojil je majhna, trend pa tudi upada.
Vzroki za upad medbančnega zadolževanja so v monetarni politiki, ki povečuje količino obveznih rezerv. Posledično so banke manj odvisne od medbančnega posojanja
za upravljanje svoje likvidnosti. Prav tako se je okrepilo financiranje bank s strani
centralnih bank. Znatno krčenje medbančnega posojanja je opazno zlasti v obdobjih gospodarskih težav. Pri tem je opazen izrazit upad medbančnega posojanja pri
posojilih daljših ročnosti, posebno pri trgovanju s švicarskimi franki in japonskimi
jeni.
Zaradi pomanjkanja transakcij med bankami v določenih obdobjih je cilj v algoritem
za izračun vključiti ne samo banke, temveč tudi nebančne investitorje, od katerih si
lahko banke sposojajo denar v obliki depozitov ali vrednostnih papirjev. Nabor podatkov, na podlagi katerih naj bi deloval algoritem, bi tako poleg bančnih transakcij
vseboval še komercialne zapise in potrdila o depozitih. Razširitev nabora podatkov
za izračun LIBOR-ja je bilo eno ključnih priporočil organizacije Market Participant
Group.

Tabela 2. Podatki o nezavarovanih medbančnih posojilih med letoma
2011 in 2014 in legenda ročnosti posojil. Vir: Market Participants Group,
Final Report, Marec 2014.
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Tabela 2 prikazuje transakcije na trgu medbančnih posojil. V tabeli je prikazana
frekvenca transakcij različnih ročnosti v obdobju štirih let (2011-2014). V dnevih, v katerih je bil dnevni obseg transakcij najmanjši, je bila opravljena le peščica
transakcij. V določenih dnevih za nekatere ročnosti sploh ni bilo sklenjenih medbančnih posojil. S podatki, katerih le del je izpisan v tabeli, je organizacija Market
Participants Group sestavila prototip LIBOR-ja+, torej LIBOR-ja, temelječega na
dejanskih bančnih transakcijah in ne več na podlagi predloženih anket.
Algoritem za določanje obrestne mere LIBOR+
Algoritem je sledeč: Izberemo določen dan t, banko i ter ročnost. V primeru, da
ima banka i razpoložljivo transakcijo, obrestna mera transakcije vstopi z enoto uteži
v indeks. V primeru, da banka i nima razpoložljive transakcije na ta dan, algoritem
poišče najbližji predhodni datum t − k, v katerem je bila transakcija opravljena, pri
čemer v indeks vstopi obrestna mera z zmanjšano utežjo. Utež se zmanjšuje, ko se
k povečuje, oziroma, ko se datum izvedene predhodne transakcije oddaljuje.
Algoritem posledično vsebuje in uporablja starejše podatke transakcij, prav slednje
pa omogoča učinkovito določanje referenčne vrednosti v obdobjih, ko je število transakcij v upadu.
Slike 2, 3 in 4 prikazujejo primerjavo dinamike obrestne mere LIBOR in LIBOR+
za enomesečne, trimesečne in šestmesečne ročnosti. Vidimo, da je LIBOR+ bolj
volatilen od LIBOR-ja. Obrestni meri LIBOR in LIBOR+ sta si v ročnostih enega
in treh mesecev zelo podobni. Občutnejša razlika je v ročnostih šestih mesecev.
Vzrok za to je maloštevilnost transakcij z ročnostjo šestih mesecev. Večji razpon v
obrestnih merah z ročnostjo šestih mesecev je tudi posledica tega, da si v obdobjih
gospodarskih težav le najbolj kreditno sposobne banke sposojajo denar za daljše
ročnosti. Ta učinek posledično povzroča, da v obdobjih gospodarskih težav v bančnem sektorju šestmesečni LIBOR+ dosega nižje vrednosti kot LIBOR, sestavljen
na podlagi anket.

Slika 2. Višina enomesečnega USD LIBORJA skozi čas. Vir: Market
Participants Group (2014)
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Slika 3. Višina enomesečnega USD LIBORJA skozi čas. Vir: Market
Participants Group (2014)

Slika 4. Višina enomesečnega USD LIBORJA skozi čas. Vir: Market
Participants Group (2014)

Kljub temu, da je lahko metodologija izračunavanja LIBOR-ja na podlagi dejanskih transakcij učinkovita, se poraja vprašanje, ali je prehod iz anketnega določanja
na določanje LIBOR-ja na podlagi dejanskih transakcij tudi pravno sprejemljiv.
Prehod bi posledično vplival na višino LIBOR-ja, saj se ocene obrestnih mer na
podlagi dejanskih transakcij ne bi v celoti ujemale z anketnimi ocenami LIBOR-ja.
Zaradi manjšega odstopanja enomesečnega in trimesečnega LIBOR-ja od anketnih
ocen istih ročnosti, se zdi prehod na izračunavanje LIBOR-ja v teh dveh ročnostih
pravno sprejemljiv. Težave bi se lahko pojavile pri šestmesečnem LIBOR-ju, pri
katerem lahko na Sliki 4 opazimo večja odstopanja.
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4. Model ocenjevanja vplivov finančnih kazalcev
4.1. Opis modela.
Sestavili bomo model, na podlagi katerega bomo analizirali vpliv finančnega kazalca
na prostem trgu. Kasneje sledi primerjava učinkov prisotnosti in odsotnosti finačnega kazalca na trgu. Najprej bomo opisali agente na trgu, njihove možne aktivnosti
in pripadajoče strategije. Nato bomo opisali lastnosti trga v ravnovesju. Izpeljava
ravnovesja temelji na teoriji iger, ki pa je v delu ne bomo podrobno predstavili.
(Razdelek je povzet po članku: D. Duffie, P. Dworczak, H. Zhu, Benchmark in Search Markets, 27. julij, 2015)
Predpostavimo, da imamo na trgu N ≥ 2 posrednikov (angl. dealer) in neskončen nabor investitorjev (angl. trader), ki so porazdeljeni enakomerno zvezno na
intervalu [0, 1]. V modelu se osredotočimo na srečanja med posrednikom in investitorjem, pri katerih posrednik prodaja in investitor kupuje osnovno premoženje.
Model bi lahko oblikovali tudi tako, da sta vlogi kupca in prodajalca zamenjani.
Predpostavimo, da so vsi izvedeni posli med kupci in prodajalci normirani na enoto
prodajanega sredstva. Posrednik i priskrbi sredstva, pri čemer ima stroške c. Vrednost c so splošni stroški, ki določajo finančni kazalec. Splošni stroški c imajo
porazdelitveno funkcijo G, naraščajočo na intervalu [c, c̄], ki je enaka 0 za vse x < c
in enaka 1 za vse x ≥ c̄. Posredniki so med seboj neodvisni in ne poznajo aktivnosti
drugih posrednikov in investitorjev.
Investitorji sredstvo, ki ga kupujejo in si ga prizadevajo pridobiti, vrednotijo z vrednostjo v ≥ 0, ki je konstantna. Vsak investitor j ∈ [0, 1], ki povprašuje po sredstvu,
ima stroške posameznega iskanja sj . Skupni stroški iskanja so odvisni od števila
ponudb, ki jih na željo investitorja posredujejo posredniki. Investitor se nato na
podlagi cene p, ki je zajeta v ponudbi, odloča o tem ali zapusti trg, nadaljuje z
iskanjem boljše cene pri drugih ponudnikih ali pa sprejme eno izmed zavezujočih
ponudb, ki jih je doslej prejel, in sklene posel. Izdane ponudbe so za posrednika
zavezujoče, kar pomeni, da ponujene cene ne more spremeniti niti v primeru, ko
investitor odloži nakup in vmes kontaktira drugega posrednika.
V modelu predpostavimo, da je sj = 0 z verjetnostjo µ ∈ (0, 1) in sj = s z verjetnostjo 1 − µ, pri čemer je vrednost s > 0 konstantna. Iz zakona o velikih številih
sledi, da je µ delež investitorjev, za katere velja sj = 0.
Ker stroški iskanja pogosto nastanejo zaradi odlaganja odločitev, investitorje s stroški sj = 0 definiramo kot hitre kupce, investitorje s stroški sj = s pa kot počasne
kupce.
4.2. Trgovanje v modelu.
Trgovanje v modelu poteka na sledeč način. Če je na trgu prisoten finančni kazalec,
so splošni stroški c, ki jih imajo posredniki za pridobitev osnovnega sredstva, javno
znani. Splošni stroški v splošnem lahko zavzamejo katerokoli vrednost z intervala
[c, c̄], v primeru finančnega kazalca pa je vsem agentom znana povsem točna vrednost. Vsak posrednik i določi ceno pi ≥ c, ki predstavlja zavezujočo ponudbo
za prodajo enote prodajanega sredstva. Določitev cene je odvisna od posrednikove strategije. Cena, ki jo določi i-ti posrednik pi , je enaka za vse investitorje,
ki povprašujejo pri danem posredniku. Pri tem pa dobi investitor podatek o ceni le
v primeru, ko povprašuje oziroma pride v stik s posrednikom (angl. click for trade).
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Če se investitor odloči vstopiti na trg, povprašuje pri posameznem posredniku z
verjetnostjo N1 . Strategije investitorja na trgu so naslednje:
(1) Prvo povpraševanje investitorja na trgu. Investitor lahko:
• sprejme ponujeno ceno pi in tako sklene posel,
• nadaljuje z iskanjem nižje cene pri naslednjem slučajno izbranem posredniku ali
• zapusti trg.
(2) Nadaljna povpraševanja investitorjev na trgu. Investitor lahko::
• sprejme ponujeno ceno pi in tako sklene posel,
• sprejme katerokoli preteklo ponujeno ceno pi in sklene posel,
• nadaljuje z iskanjem nižje cene ali
• zapusti trg.
Investitor lahko zapusti trg brez sklenitve posla, tudi ko kontaktira vseh N posrednikov. Dobiček i-tega posrednika v modelu je (pi − c)Qi , kjer Qi predstavlja
število prodanih sredstev i-tega posrednika. Odvisen je od razlike med prodajno in
nakupno ceno ter števila sklenjenih poslov. Znesek pi − c je dobiček na posamezno
transakcijo. V primeru, ko investitor uspešno zaključi posel preko i-tega posrednika
je njegov dobiček enak v − pi − sj Kj , kjer je Kj število posrednikov pri katerih je j-ti
investitor povpraševal. Če investitor trg zapusti brez nakupa, ima negativen dobiček
−sj Kj . Dobiček je odvisen od najboljše dobljene cene in števila povpraševanj

Slika 5. Shema modela.
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Slika 1 prikazuje shemo modela. Posredniki si od finančnih institucij po ceni c
zagotovijo sredstva, ki jih nato ponujajo investitorjem na trgu. Pri tem vrednost
splošnih stroškov c vpliva na cene, ki jih ponujajo investitorjem. Investitorji, ki se
delijo na hitre in počasne kupce, se nato na podlagi vrednosti sredstva v in splošnih
stroškov c odločajo o vstopu na trg. Na trgu nato sprejemajo odločitve ali kupiti
sredstvo po ponujeni ceni, izstopiti iz trga ali nadaljevati iskanje nižje cene.
4.3. Prisotnost finančnega kazalca na trgu.
Poglejmo, kako znana vrednost (realizacija) dane slučajne spremenljivke c vpliva na
strategije investitorjev in posrednikov na trgu ter kakšno je ravnovesno stanje.
Če je c > v, ni dobičkov iz trgovanja. Investitorji vedo, da bodo posredniki postavili cene pi ≥ c, ki presegajo vrednost trgovanega sredstva, zato po sredstvu na
trgu sploh ne povprašujejo. Posledično na podlagi znanega finančnega kazalca c
počasni in hitri kupci ne vstopijo na trg. V ravnovesju ne pride do trgovanja.
Če na trgu pride do situacije v kateri velja v − s ≤ c ≤ v, počasni kupci prav
tako ne vstopijo na trg. Vzrok je v tem, da posredniki nikoli ne ponujajo nakupne
cene pi , ki je manjša od njihovih stroškov c. Cena pi ≥ c skupaj s stroški vsaj
enega iskanja s presega vrednsot trgovanega sredstva. Hitri kupci, ki imajo ničelne
stroške iskanja, pri takšnih okoliščinah vstopijo na trg in kupijo od posrednika, ki
jim ponuja najnižjo ceno. Pred tem kontaktirajo vse posrednike. Izkaže se, da v
ravnovesju vsi posredniki ponujajo ceno pi = c. Kadar so na trgu samo hitri kupci,
ki kupujejo po najnižji ponujeni ceni, bodo posredniki imeli možnost prodati le,
če bodo tudi sami ponujali najnižjo ceno, pri kateri še ne bodo imeli negativnega
dobička na posamezno transakcijo. Na posrednike v tem primeru vpliva cenovna
konkurenca (Bertrandov model).
Sedaj se osredotočimo na primer, ko velja c < v − s. Tedaj je v > c + s in nekateri
počasni kupci vstopijo na trg in izvedejo vsaj eno povpraševanje. Predpostavimo, da
počasni kupci vstopijo na trg z verjetnostjo λc . To verjetnost bomo določili kasneje
iz ravnovesnih pogojev. Privzamimo še, da če vstopijo na trg, iščejo ponudbo tako
dolgo, dokler jim posrednik ne ponudi cene, ki je enaka ali nižja od vrednosti rc , ki
jo imenujemo rezervacijska cena. Ta predstavlja najvišjo ceno, ki jo je počasni
kupec pripravljen plačati za sredstvo prodaje in je neodvisna od števila posrednikov, ki jih je kupec že obiskal. V ravnovesju cena, ki jo ponudi posrednik, ni nikoli
višja od rezervacijske cene, zato počasni kupec ob vstopu na trg kupi od prvega
posrednika. Hitri kupci kontaktirajo vse posrednike in kupijo trgovano sredstvo od
posrednika, ki ponudi najnižjo ceno. V ravnovesju posrednik slučajno izbere ceno z
intervala, ki ima rc za zgornjo mejo. Naj bo Fc (p) porazdelitvena funkcija ponujene
cene.
Vzemimo, da izbranega posrednika kontaktira investitor. Verjetnost, da je ta investitor hitri kupec je
µ
(1)
q(λc ) =
,
1
µ + N λc (1 − µ)
kjer je µ delež hitrih kupcev. Pri tem smo v imenovalcu upoštevali, da počasni
kupec vstopi z verjetnostjo λc in povprašuje po ceni pri določenem posredniku z
verjetnostjo N1 , delež počasnih kupcev pa je (1 − µ). Verjetnost, da je investitor, ki
kontaktira posrednika, počasni kupec, je 1 − q(λc ).
17

V ravnovesju morajo biti posredniki ob vsaki transakciji indiferentni med vsemi
ponujenimi cenami na nekem intervalu [pc , rc ], zato velja zveza


(2)



(1 − q(λc )) + q(λc )(1 − Fc (p))N −1 (p − c)

= (1 − q(λc ))(rc − c).

Vsebinsko izraz pomeni, da je s stališča posrednika vseeno, ali ponudi ceno p ∈
[pc , rc ], po kateri prodaja hitrim in počasnim kupcem, ali prodaja po najvišji možni
prodajni ceni rc , vendar v slednjem primeru le počasnim kupcem. Upoštevali smo
dejstvo, da počasni kupec z gotovostjo sprejme ceno p ≤ rc , hitri kupec pa sprejme
ceno določenega posrednika p, če in samo če ostali posredniki ponudijo višjo ceno.
Tako je porazdelitvena funkcija cene, ki jo ponudi posrednik, dana kot
1

λc (1 − µ) rc − p N −1
.
Nµ
p−c
Tu smo Fc (p) izrazili iz (2) in q(λc ) nadomestili z izrazom iz (1). Naj bo pc najnižja
cena, ki jo še lahko ponudijo posredniki. Določena je s pogojem Fc (pc ) = 0. Torej
je
N µc + λc (1 − µ)rc
pc =
.
N µ + λc (1 − µ)
Fc (p) = 1 −

(3)





Sedaj določimo optimalno rezervacijsko ceno rc∗ za počasne kupce, torej ceno, ki
velja v ravnovesju. Velja rc∗ ≤ v, saj kupci trgovanega sredstva niso pripravljeni
kupiti po ceni, ki je višja od njegove vrednosti. Pri ponujeni ceni p = rc∗ mora
v ravnovesnem stanju biti počasen kupec indiferenten med tem, ali takoj sprejme
ponudbo ali vpraša po ceni še enega posrednika. Tako dobimo pogoj
v − rc∗ = v − s −

(4)
kjer je E(p) =

Z r∗
c
p

Z r∗
c
p

pdFc (p),

c

pdFc (p) pričakovana ponujena cena naslednjega posrednika.

c

Lema 4.1. Velja
E(p) =

Z r∗
c
p

pdFc (p) = (1 − α(λc ))c + α(λc )rc∗ ,

c

kjer je α(λc ) =

Z 1
0

1+

−1
Nµ
z N −1 dz < 1.
λc (1 − µ)

Dokaz. V (3) izraz
1

λc (1 − µ) rc∗ − p N −1
Nµ
p−c
nadomestimo s spremenljivko z. Velja dFc (p) = −dz. Ceno pc smo določili tako, da
velja
p = pc ⇒ Fc (p) = 0 ⇒ z = 1.
Očitno je, da velja tudi




p = rc∗ ⇒ Fc (p) = 1 ⇒ z = 0.
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Iz (3) izrazimo y =

rc∗ −p
p−c

(5)

kot funkcijo z-ja in dobimo
rc∗ − p
Nµ
=
z N −1 .
p−c
λc (1 − µ)

y(z) =

Od tod izrazimo še p in dobimo
p = c + (rc∗ − c)(1 + y)−1 .

(6)

Od tod izračunamo E(p) =

Z r∗
c
p

pdFc (p). Zamenjamo meje integrala, spremenljivko

c

p pa nadomestimo z izrazom (6).
Sledi
(7)

E(p) = −

Z 0
1

= c + (rc∗ − c)

1

Z 1
0

|

(c + (rc∗ − c)(1 + y(z))−1 )dz =

1+

dz
Nµ
z N −1
λc (1−µ)
{z

= (1 − α(λc ))c + α(λc )rc∗ .

}

α(λc )

Ker je imenovalec v integrandu za α(λc ) večji od 1, velja, da je α(λc ) < 1. Dokaz je
končan.

Rezervacijska cena je zato dana kot
1
s.
1 − α(λc )
Rezervacijska cena predstavlja najvišjo možno ceno, po kateri je počasen kupec
pripravljen sprejeti ponudbo in kupiti sredstvo. Sestavljena je iz znanih splošnih
1
stroškov c in največje možne posrednikove profitne marže 1−α(λ
s, kjer je
c)

(8)

rc∗ = c +

1
1 − α(λc )
proporcionalni faktor, ki je preko funkcije α odvisen od λc .
V primeru, ko je verjetnost vstopa počasnih kupcev λc nizka, sestavljajo trg večinoma hitri kupci in cenovna tekmovalnost med posredniki potisne pričakovano
profitno maržo posrednikov proti 0, torej limλc →0 α(λc ) = 0.
(9)

V nasprotnem primeru, ko je λc blizu 1, počasni kupci predstavljajo nezanemarljiv delež vseh investitorjev na trgu. Stroški iskanja, ki jih imajo počasni kupci,
omogočijo posrednikom izkoristiti monopolno moč na trgu. Posredniki posledično
prodajajo sredstva po višji ceni.
Ravnovesna strategija vstopanja počasnih kupcev na trg (to je vstopna verjetnost
λc ) je odvisna od njihovega pričakovanega dobička, ki je dan kot
Z r∗
c
1
(10)
π(λc ) = v − s −
pdFc (p) = v −
s − c,
1 − α(λc )
p
c
π(λc ) je padajoča funkcija verjetnosti λc .
Zdaj bomo določili verjetnost, da počasni kupci vstopijo na trg, λ∗c , ki velja v ravnovesju. Če je pričakovani dobiček π(λc ) strogo pozitiven pri λc = 1, potem λ∗c
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mora biti enak 1. Ker α doseže maksimum pri λc = 1, se to zgodi če in samo če
c ≤ v − 1−1 ᾱ s, kjer je
ᾱ = α(1) =

Z 1
0

N µ N −1
1+
z
1−µ

!−1

dz

Če π(λc ) negativen pri λc = 0, noben počasni kupec ne more ustvariti pozitivnega pričakovanega dobička, zato počasni kupci ne vstopijo na trg in λ∗c = 0. V tem
primeru je α(0) = 0, torej velja c > v − s.
Če c ∈ (v − 1−1 ᾱ s, v − s), počasni kupci vstopijo na trg z verjetnostjo λ∗c ∈ (0, 1),
kjer je verjetnost λ∗c določena z enačbo s = (1 − α(λ∗c ))(v − c).
Ravnovesja investitorjev in posrednikov na trgu:
Že opisane trditve so povzete spodaj. V primeru finančnega kazalca na trgu veljajo
naslednje značilnosti:
(1) Vstop investitorjev na trg.
• Če c ≥ v − s, noben izmed počasnih kupcev ne vstopi.
• V primeru v − 1−s ᾱ < c < v − s, počasni kupci vstopijo na trg z verjetnostjo λ∗c ∈ (0, 1), določeno z enačbo s = (1 − α(λ∗c ))(v − c).
• Če c ≤ v − 1−s ᾱ , počasni kupci zagotovo vstopijo na trg.
• Če c ≥ v, hitri kupci ne vstopijo na trg, saj ob sklenitvi posla njihov
največji možni dobiček enak 0.
• Če c < v, hitri kupci vstopijo na trg in kontaktirajo vse posrednike.
Kupijo od posrednika, ki ponuja najnižjo ceno.
(2) Cene.
• Če c > v, posredniki navajo ponujene cene p, za katere velja, da niso
nižje od znanih stroškov c. Do trgovanja ne pride.
• Če velja c ∈ [v − s, v], vsi posredniki prodajajo investitorjem po ceni, ki
je enaka c, saj vsi investitorji predstavljajo hitre kupce.
• Če c < v − s, vsak posrednik ponuja ceno, izbrano na podlagi porazdelitvene funkcije Fc , ki je dana kot
λc (1 − µ) rc − p N1−1
Fc (p) = 1 − [
]
.
Nµ
p−c
(3) Rezervacijske cene.
• V primeru c < v − s je rezervacijska cena počasnih kupcev rc∗ dana kot
1
rc∗ = c +
s.
1 − α(λc )
• Rezervacijska cena za hitre kupce ne velja, saj preverijo vse ponudbe in
izberejo najboljšo.
(4) Dobiček vseh agentov na trgu.
• Pričakovan dobiček družbe (angl. social surplus) na trgu je
λ∗c (1 − µ)(v − c − s) + µ(v − c)+ ,
kjer je (v − c)+ = max(v − c, 0).
• Pričakovan dobiček vsakega posrednika na trgu je
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s
λ∗c (1 − µ)
.
N
1 − α(λ∗c )

4.4. Odsotnost finančnega kazalca na trgu.
V odsotnosti finančnega kazalca na trgu splošni strošek c ni javno objavljen in
investitorji ne poznajo njegove trenutne realizacije. Investitor zato težje oceni privlačnost ponujenih posrednikovih cen na trgu. Hitri kupci še vedno kontaktirajo
vse posrednike in izberejo tistega z najnižjo ceno. Asimetrija informacij povzroči,
da počasni kupec v ravnovesju na osnovi rezervacijske cene sprejme katerokoli ponudbo, ki je nižja od vrednosti v.
V primeru vstopa počasnih kupcev na trg, se na trgu pojavita dve možnosti. Če je
c ≤ v, posredniki ponujajo ceno, ki je manjša ali enaka v, saj si želijo skleniti posel,
zato počasni kupec kupi od prvega posrednika, pri katerem povprašuje.
V primeru, ko c > v, počasni kupec ob vstopu na trg opazi ponujeno ceno, ki je višja
od vrednosti sredstva, saj posredniki ne ponujajo cene, ki bi bila nižja od osnovnih
stroškov. Ugotovi, da nima možnosti doseči pozitivnega izplačila iz trgovanja, in
posledično zapusti trg. Torej v tem primeru počasni kupci vstopijo na trg le z namenom ugotoviti, ali obstaja možnost dobička. Kljub negativnemu odgovoru pri
tem utrpijo stroške iskanja.
Za analizo ravnovesja na trgu definiramo pričakovan dobiček iz trgovanja kot
(11)

X = G(v)[v − E(c|c ≤ v)],

kjer izraz (11) dobimo na sledeč način:
X = E((v − c)+ ) = P (c ≤ v) · E(v − c|c ≤ v)+ + P (c > v) · E(v − c|c > v)+ =
= G(v) · (v − E(c|c ≤ v)) + (1 − G(v)) · 0 = G(v)[v − E(c|c ≤ v)].
Pri tem je G(v) porazdelitvena funkcija splošnih stroškov c. Naj λ∗ označuje ravnovesno verjetnost za vstop počasnih kupcev na trg. Ravnovesje v modelu bomo
določili pod predpostavkami,
• da je rezervacijska cena počasnega kupca ob vstopu enaka vrednosti v,
• ter da posredniki na trgu ponujajo cene v skladu s porazdelitveno funkcijo,
ki je definirana na intervalu [p, v].
Ravnovesja obstajajo pod pogojem, da so stroški iskanja počasnih kupcev s dovolj
visoki, vendar manjši od X. Ravnovesja investitorjev in posrednikov določimo na
podoben način kot v prejšnjem razdelku. V ravnovesju ima trg brez finančnega kazalca naslednje lastnosti. Lastnosti označene z (a) in (b) veljajo za počasne oziroma
hitre kupce.
(1) Vstop investitorjev na trg.
(a)
• Če s ≥ X, počasni kupci ne vstopijo na trg. Torej je λ∗ = 0.
• V primeru, kjer je s ∈ ((1 − ᾱ)X, X), verjetnost vstopa počasnih
kupcev λ∗ reši enačbo s = (1 − α(λ∗ ))X.
• Če velja s ≤ (1 − ᾱ)X, vsi počasni kupci vstopijo na trg. Verjetnost λ∗ = 1.
(b)
• Hitri kupci vedno vstopijo na trg in kontaktirajo vse posrednike.
Kupijo od posrednika, ki ponuja najnižjo ceno.
(2) Cene.
• Če c > v, posredniki ponujajo nakupno ceno p, za katero velja, da ni
nižja od znanih stroškov c.
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• V primeru c ≤ v, posredniki določajo ceno na podlagi porazdelitvene
funkcije
 ∗
 1
λ (1 − µ) v − p N −1
Fc (p) = 1 −
.
Nµ
p−c
(3) Rezervacijske cene.
(a)
• Počasni kupec ima ob prvem stiku s posrednikom rezervacijsko
ceno rc enako vrednosti v. Če cena, ki mu jo ponudi posrednik
ni višja od le-te, počasni kupec sprejme ponudbo. V nasprotnem
primeru počasni kupec ne sklene posla in zapusti trg.
(b)
• Rezervacijska cena za hitre kupce ne velja.
(4) Dobiček vseh agentov na trgu.
• Pričakovan dobiček družbe je
λ∗ (1 − µ)(X − s) + µX.
• Pričakovan dobiček vsakega posrednika na trgu je
(1 − µ)X
λ∗
.
N
Skupne lastnosti in razlike obeh modelov:
Strategije posrednikov so v obeh modelih odvisne od vrednosti finančnega kazalca
c. Prav tako v obeh modelih počasni kupci ne povprašujejo pri več kot enem posredniku. V primeru, da si sredstva nakupa ne pridobijo pri prvem posredniku,
izstopijo iz trga.
Med modeloma so tudi nekatere razlike. Vstop počasnih kupcev je v modelu s finančnim kazalcem c odvisen od znanih dobičkov iz trgovanja, ki so definirani kot
(v − c)+ . V odsotnosti finančnega kazalca je vstop počasnih kupcev odvisen od
pričakovanih dobičkov iz trgovanja, ki so definirani kot X. Porazdelitvena funkcija
cene, ki jo posredniki ponujajo investitorjem na trgu, je podobna v obeh modelih.
Le rezervacijska cena v modelu brez finančnega kazalca je vedno enaka vrednosti v,
v modelu s finančnim kazalcem pa je odvisna od vrednosti c.
4.5. Primerjava dobička družbe ob prisotnosti in odsotnosti finančnega
kazalca.
V tem razdelku bomo pokazali, da ob dovolj visokih stroških iskanja s v primerjavi
s pričakovanimi dobički iz trgovanja X uvedba finančnega kazalca poveča družbeni
dobiček, saj spodbuja počasne kupce k vstopu na trg in povečanju njihovega dobička.
Ker počasni kupec takoj ob vstopu na trg utrpi stroške iskanja s, lahko takrat posrednik izkorišča svojo monopolno moč. Zaradi pričakovanja takšnega izida se lahko
zgodi, da počasni kupci ne vstopijo na trg kljub sicer pozitivnemu pričakovanemu
dobičku iz trgovanja X. Problem se še dodatno poveča, kadar vstopi na trg več
počasnih kupcev, saj posrednikom postane bolj verjetno, da so prišli v stik s počasnim kupcem. Omenjen vpliv se lahko zgodi ob prisotnosti kot tudi ob odsotnosti
finančenga kazalca na trgu. Poraja se vprašanje, ali uvedba finančenga kazalca blaži
ali poslabša situacijo za počasne kupce na trgu.
Izrek 4.2. Če velja:
(i) s ≥ (1 − ᾱ)(v − c) ali
(ii) s ≥ (1 − ψ)X,

22

i
1 hq
(1 − ᾱ + ᾱβ)2 + 4ᾱ(1− ᾱ)−(1− ᾱ+ ᾱβ) ∈ (0, ᾱ) konstanta, odvisna
2
µ
od µ in N , β = N
in če obstajata ravnovesji na trgu z in brez finančnega
1−µ
kazalca, potem je na trgu s kazalcem dosežen višji dobiček družbe, kot na trgu brez
kazalca.
Pogoj (i) je izpolnjen, kadar je na trgu veliko posrednikov ali kadar je delež hitrih
kupcev majhen.

kjer je ψ =

Finančni kazalec omogoča počasnim kupcem, da se za vstop na trg odločijo v
skladu z informacijo o dobičkih iz trgovanja (v − c)+ . Vstop počasnih kupcev na
trg je večji, kadar so večji dobički iz trgovanja. Če je torej brezpogojna verjetnost
vstopa počasnih kupcev enaka v obeh modelih, bo družbeni dobiček večji v modelu
s finančnim kazalcem, saj je vstop počasnih kupcev pozitivno koreliran z dobički
iz trgovanja. Drugič, finančni kazalec zmanjšuje asimetrijo informacij med posredniki in investitorji. V odsotnosti finančnega kazalca počasni kupec ni prepričan
ali je ponujena visoka cena posledica visokih splošnih stroškov c ali je posledica
visoke posrednikove marže. Tako posredniki izkoriščajo informacijsko prednost in
posledično zmanjšujejo vstop počasnih kupcev na trg.

Slika 6. Funkcija družbenega dobička v odvisnosti od dobičkov iz trgovanja.

Dokaz trditve je ilustriran na sliki 6. Graf na sliki ponazarja odvisnost funkcije
družbenega dobička Wb (x) ob prisotnosti finančnega kazalca od dobičkov iz trgovanja x = max (v − c, 0). Premica x − (1 − µ)s predstavlja družbeni dobiček pod
pogojem, da na trg vstopijo vsi počasni kupci.
Pričakovan družbeni dobiček v odsotnosti finančnega kazalca je dan kot Wb (E(x)) =
Wb (X). Želimo pokazati, da velja E(Wb (x)) ≥ Wb (E(x)). Ker je ob prisotnosti
finančnega kazalca verjetnost vstopa počasnih kupcev pozitivno korelirana z dobičkom iz trgovanja, lahko pokažemo, da je funkcija Wb (x) konveksna na območju med
s
, kjer počasni kupci vstopajo z verjetnostjo λ ∈ (0, 1) in povečuvrednostma s in 1−α
jejo družbeni dobiček. Pogoj (i) zagotovi konveksnost Wb (·) na celotnem območju.
Ob upoštevanju Jensenove neenakosti torej velja E(Wb (x)) ≥ Wb (E(x)), zato je
družbeni dobiček ob prisotnosti finančnega kazalca višji, kot ob njegovi odsotnosti.
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Izrek 4.3. Naj bo:
(i) (1 − ᾱ)(v − c̄) < s,
(ii) s ≤ (1 − ᾱ)X in
(iii) porazdelitvena funkcija G(v − s) je blizu ena in
naj obstajata ravnovesji na trgu z in brez finančnega kazalca. Potem je na trgu brez
finančnega kazalca dosežen višji dobiček družbe, kot na trgu s finančnim kazalcem.
Pogoj (i) zagotavlja, da so možni splošni stroški c, ki ob prisotnosti finančnega
kazalca preprečijo poln vstop počasnih kupcev na trg.
Pogoj (ii) zagotavlja poln vstop investitorjev na trg v primeru, ko finančnega kazalca
na trgu ni. Ob dovolj majhnem µ in dovolj velikem N pogoj odpove.
Pogoj (iii) zagotavlja, da je vstop počasnih kupcev družbeno zaželjen za kakršnokoli
realizacijo stroškov c.
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Slovar strokovnih izrazov
benchmark finančni kazalec - statistično merilo, ki meri določene lastnosti ter
omogoča primerjavo
interest rate swap obrestna zamenjava
tenor ročnost
fixing določitev vrednosti finančnega kazalca ob točno določenem času
future terminski posel
forward terminska pogodba
click for trade priti v stik s finančnim posrednikom
market integrity integriteta trga
settlement date datum poravnave - dan, ko morajo biti sklenjeni posli z vrednostnimi papirji poravnani
regulated market organizirani trg
search costs stroški iskanja
hedging zavarovanje - zavarovanje pred obrestnimi, tečajnimi in drugimi tveganji
spread razmik
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