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Gospodarski obeti
Preteklo leto je z vidika gospodarske aktivnosti zabeleženo kot izjemno dobro. Mednarodno okolje in države s katerimi je 
slovensko gospodarstvo najtesneje povezano, so beležile ugodne gospodarske trende konjunkture. Pozitivna gospodarska 
gibanja so se odražala tudi na kapitalskih trgih, kjer je vladal vsesplošnen optimizem. Šele s koncem leta se je, spričo zaostrenih 
geopolitičnih razmer med ZDA in Kitajsko, optimizem na trgih polegel, trgovinska vojna in njena zaostrena politična retorika 
pa je postala glasnik novega gospodarskega cikla. 

Že tako pregretemu svetovnemu gospodarstvu, ki se zadnja leta precej naslanja na rast kitajskega, je negativna klima okoli 
trgovinske vojne le še pospešila obrat trenda. Mednarodne institucije so tako že v začetku leta znižale napovedi svetovne 
gospodarske rasti na 3,3 %. Gospodarska rast držav znotraj evro območja naj bi bila letos še bistveno nižja od svetovnega 
povprečja in na letni ravni znašala slabih 1,5 %. Od naših pomembnih trgovinskih partneric je Evropska komisija za letošnje leto 
najbolj znižala napoved rasti nemškega gospodarstva, s prvotnih 1,1 % na 0,5 %.

Po poročilu UMAR trende na trgu dela vedno bolj zaznamujeta pomanjkanje delovne sile in povečano zaposlovanje tujcev, 
katerih prispevek k rasti skupnega števila delovno aktivnih je že skoraj dvotretjinski. Število registriranih brezposelnih se je 
v prvih štirih mesecih nadalje zmanjševalo, a počasneje kot predhodna leta ob že nizki ravni brezposelnosti.

Medletna rast cen, ki se je konec lanskega in v začetku letošnjega leta izraziteje znižala, se ponovno krepi in je aprila dosegla 
1,7 %. Ob rasti trošenja gospodinjstev izraziteje naraščajo cene storitev (3,6 %), ki prispevajo več kot dve tretjini k skupni rasti cen.

Obseg kreditov domačim nebančnim sektorjem se tudi v zadnjem obdobju krepi. K medletni rasti največ prispevajo gospodinjstva, 
ki se zadolžujejo tako za financiranje potrošnje, kot tudi za stanovanjske namene. Aprila medletno višji obseg kreditov 
nefinančnim družbam je bil predvsem posledica nizke osnove, saj obseg novega kreditiranja ostaja skromen. Podjetja pa poleg 
bančnih posojil za financiranje tekoče proizvodnje in investicij uporabljajo tudi druge vire financiranja. Podatki iz finančnih računov 
tako kažejo, da se je lastniški kapital slovenskih nefinančnih družb od leta 2015 do leta 2018 na osnovi transakcij povečal za 
4,4 mrd EUR, skoraj 95 % prilivov pa je bilo iz tujine.

Primanjkljaj konsolidirane bilance  je bil v prvem četrtletju podoben kot v enakem obdobju lani, dolgoročnejša gibanja pa 
kažejo presežek, ki je načrtovan tudi ob koncu leta. Rast prihodkov se je v prvem četrtletju okrepila (8,3 %), kar je izhajalo iz višje 
rasti prihodkov davka na dodano vrednost in prejetih sredstev iz proračuna EU. Bistveno višja kot v enakem obdobju lani je tudi 
rast odhodkov (8,1 %), k čemur so enakomerno prispevale vse največje skupine odhodkov. 

Gospodarska napoved1 2018 2019 N 2020 N 2021 N

BDP (realne stopnje rasti, v %) 4,5 3,4 3,1 2,8

Izvoz proizvodov in storitev (realne stopnje rasti, v %) 7,2 5,1 5,3 4,7

Zasebna potrošnja (realne stopnje rasti, v %) 2,2 2,9 2,4 2,2

Državna potrošnja (realne stopnje rasti, v %) 2,6 2,2 1,9 1,4

Inflacija (povprečje leta) 1,7 1,6 1,9 2,2

Stopnja brezposelnosti (registrirana) 8,2 7,6 7,0 6,4

Saldo tekočega računa plačilne bilance (delež v BDP, v %) 7,3 6,5 6,3 5,9

 1 Vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Ekonomsko ogledalo, št. 3/2019 

Vir: Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
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Ljubljanska borza – ključni podatki

Splošen pregled

Borzni indeks SBI TOP

Donosnost SBI TOP v letu 2018
(29. 12. 2017 – 28. 12. 2018) -0,18 %

SBI TOP 5-letna donosnost
(30. 12. 2013 – 28. 12. 2018) 22,79 %

Tržna kapitalizacija delnic 6,35 mrd EUR

Število izdajateljev 41

Število borznih članov 13

Število izdanih vrednostnih papirjev 67

Trg delnic 31

Trg obveznic 36

Kratkoročni vrednostni papirji 14

Pravni okvir EU
Zakonodaja v zvezi s kapitalskimi trgi
Kodeks ravnanja v skladu s standardi OECD
Pravila Ljubljanske borze

Mejniki leta 2018

Tudi leto 2018, enako kot leto poprej, ni bilo v znamenju večjih pretresov na domačem kapitalskem trgu. Vrednost indeksa je 
sicer ob koncu leta padla za 0,18 %, vendar pa je SBI TOP indeks v letu 2018 prvič po osmih letih presegel vrednost 900 točk, 
kar je pokazatelj pozitivnih trendov na slovenskem kapitalskem trgu. Najvišjo vrednost je dosegel 6. junija 2018, ko je znašal 
907,58 točke. Najnižjo vrednost (790,91 točke) je zabeležil 20. decembra 2019. V decembrski izredni reviziji indeksa so bile 
v izračunavanje vrednosti indeksa vključene tudi delnice nove družbe Prve kotacije, Nove Ljubljanske banke, d. d. Konec leta je 
indeks zabeležil vrednost 805,06 točke. 

Trgovalno najmočnejši je bil mesec maj, čemur je botroval predvsem prevzem Gorenja d. d. Za jesensko povečanje zanimanja 
za slovenske delnice pa je poskrbela prva uvrstitev nove delnice v trgovanje po več kot desetih letih, NLBR delnice Nove 
Ljubljanske banke, d. d. 

V letu 2018 je bil obseg skupnega borznega prometa na nivoju iz leta 2017, saj je skupni borzi promet znašal 337,32 milijona EUR, 
kar je 2,91 odstotka manj kot v letu 2017. Promet brez svežnjev je znašal 286,49 milijona EUR, kar je za 17,7 odstotkov več 
kot v prejšnjem letu. Največ prometa je bilo opravljenega z delnicami, in sicer 327,69 milijona EUR, sledile so obveznice z 
9,63 milijona EUR prometa. 

V letu 2018 je bilo sklenjenih 38.108 poslov, kar je za 24,4 odstotkov manj kot leto poprej. Povprečno dnevno število poslov 
je znašalo 155,5, povprečna vrednost posameznega posla pa 8.852 EUR, ki je tako presegla povprečno vrednost posla iz leta 
2017 za 1.959 EUR, oziroma za 28,4 odstotkov.

Pozitiven trend gibanja tečajev ter nove uvrstitve vrednostnih papirjev na borzo, sta botrovala tudi k dvigu vrednosti celotne 
tržne kapitalizacije borznega trga, ki je kljub umiku 8 vrednostnih papirjev s trga presegla vrednost 33 milijard EUR. Tržna 
kapitalizacija delnic je znašala 6,35 milijarde EUR. 
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V letu 2018 je bila na Ljubljansko borzo uvrščena 1 nova delnica, in sicer NLB d. d., v skupni vrednosti 1.030,00 mio EUR. 
Prav tako je Ljubljanska borza imela 2 novi izdaji obveznic v skupni vrednosti 1.520,00 mio EUR in 3 izdaje komercialnih 
zapisov v vrednosti 66,53 mio EUR.

Ljubljanska borza upravlja tudi SI ENTER, ki je sistem večstranskega trgovanja (Multilateral Trading Facility - MTF). Na 
SI ENTER je bilo konec leta uvrščenih 58 vrednostnih papirjev (57 delnic in 1 obveznica). V sklopu platforme delujejo naslednji 
segmenti: 
•  Segment ENTER in 
•  Segment PROGRESS.

Segment PROGRESS je namenjen izdaji vrednostnih papirjev malih in srednje velikih podjetji in bo v prihodnje predstavljal 
osrednje gonilo razvoja domačega kapitalskega trga ter posledično ekonomskih aktivnosti, ki jih izvaja Ljubljanska borza. 

Deset najbolj trgovanih delnic v letu 2018

Vrednostni papir Trg Promet v EUR
Delež v prometu 

z delnicami
Delež v skupnem 

prometu

Krka (KRKG) Prva kotacija 86.404.005 26,37% 25,61%

Cinkarna Celje (CICG) Standardna kotacija 56.470.633 17,23% 16,74%

Zavarovalnica Triglav (ZVTG) Prva kotacija 43.241.378 13,20% 12,82%

Petrol (PETG) Prva kotacija 40.636.699 12,40% 12,05%

Gorenje (GRVG) Prva kotacija 29.735.854 9,07% 8,82%

Telekom Slovenije (TLSG) Prva kotacija 27.215.122 8,31% 8,07%

Luka Koper (LKPG) Prva kotacija 18.595.850 5,67% 5,51%

Sava Re (POSR) Prva kotacija 9.840.821 3,00% 2,92%

NLB (NLBR) Prva kotacija 8.377.603 2,56% 2,48%

Unior (UKIG) Vstopna kotacija 2.188.730 0,67% 0,65%

Pet najboljših delnic glede na porast vrednosti v letu 2018

Povečanja
Cena v EUR  

28. 12. 2018
Letna  

sprememba cene
Promet  

v EUR 2018

Tržna  
kapitalizacija v 

1000 EUR  
28. 12. 2018

KD (SKDR) 640,00 753,33% 167.706 119.319

KD Group (KDHR) 51,00 536,70% 613.875 136.458

Vipa Holding (VHDR) 0,15 150,00% 247 1.102

KS Naložbe (KSFR) 0,85 63,46% 16.250 3.323

Cetis (CETG) 80,00 48,15% 26.498 16.000

Tržna kapitalizacija delnic 2014 – 2018

Skupna tržna kapitalizacija delnic je ob koncu leta 2018 
znašala 6,35 mrd EUR, kar je za 20,38 % več kot leto prej.

2014 2015 2016 2017 2018

Prva kotacija 5,22 4,85 4,56 4,79 5,67

Standardna kotacija 0,58 0,41 0,12 0,12 0,68

Vstopna kotacija 0,42 0,26 0,32 0,36 /

(v mrd EUR; vir: Ljubljanska borza)
Prva kotacija Standardna kotacija Vstopna kotacija

2014 2015 2016 2017 2018

6,22

5,52
5,00

5,27

6,35
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Nove izdaje obveznic in delnic 2014 – 2018

V letu 2018 je bila na Ljubljansko borzo uvrščena 1 nova 
delnica, in sicer NLB d. d., v skupni vrednosti 1.030,00 mio EUR. 
Prav tako je Ljubljanska borza imela 2 novi izdaji obveznic v 
skupni vrednosti 1.520,00 mio EUR in 3 izdaje komercialnih 
zapisov v vrednosti 66,53 mio EUR.

Trgovanje v letu 2018

Celotni borzni promet je v letu 2018 znašal 337,322 mio 
EUR, promet brez svežnjev pa 286,49 mio EUR. Največji 
delež v celotnem prometu predstavlja trgovanje z delnicami 
(97,15%), medtem ko je trgovanje z obveznicami prispevalo 
2,85% delež k celotnemu borznemu prometu. 

Borzni promet z delnicami je v letu 2018 dosegel vrednost 
327,694 mio EUR. Mesečni borzni promet z delnicami je v 
povprečju znašal 27,31 mio EUR, celotni borzni promet pri 
trgovanju z delnicami brez svežnjev pa je dosegel vrednost 
EUR 276,86 mio.

Borzni promet

2014 2015 2016 2017 2018

0,69

0,39
0,33 0,35 0,34

Borzni promet delnic

Borzni promet delnic

2014 2015 2016 2017 2018

0,60

0,33
0,31

0,33 0,33
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Dnevna vrednost prometa s svežnji Dnevna vrednost svežnjev

(v mio EUR; vir: Ljubljanska borza)(v mrd EUR; vir: Ljubljanska borza)

(v mio EUR; vir: Ljubljanska borza)

3. JAN 2018 28. DEC 2018

Celotni borzni promet

Borzni promet delnic
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Povprečno število sklenjenih poslov  
2014 – 2018

V letu 2018 se je povprečno število poslov zmanjšalo za 
24,09 %. 
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Delnice Dolžniški inštrumenti
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(v mio EUR; vir: Ljubljanska borza)

SBI TOP

SBI TOP predstavlja reprezentativni indeks Ljubljanske borze, ki je večinoma sestavljen iz delnic Prve kotacije z dodatkom 
pomembnejših delnic iz Standardne kotacije. Struktura indeksa zagotavlja enakomernejši investicijski učinek in je trenutno 
sestavljena iz naslednjih delnic:

KRKA
PETROL
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
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Trg delnic Ljubljanske borze
Prva kotacija

Prva kotacija predstavlja dom najpomembnejšim in najboljšim družbam slovenskega gospodarstva.

V svoji osnovi predstavlja najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen družbam, ki najbolj izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti 
in transparentnosti poslovanja. Prva kotacija je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb 
med mednarodnimi vlagatelji. Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namreč domači in mednarodni investicijski javnosti sporoča 
o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno primerja z najboljšimi konkurenčnimi družbami v svoji panogi.

Delnice Prve kotacije so v primerjavi z ostalimi segmenti trga delnic bolj likvidne, saj morajo izpolnjevati dodatne likvidnostne 
kriterije. To se kaže v povečanem vrednostnem obsegu prometa, večjemu številu sklenjenih poslov, izboljšani globini trga 
in s tem zmanjšanih skritih stroških trgovanja, ki bremenijo vlagatelja pri sklenitvi posameznega posla.

Delnica z najvišjim deležem v celotnem prometu z delnicami je bila Krka, katere delež je v letu 2018 znašal 26,37 %. Prva 
kotacija trenutno vsebuje delnice devetih prvorazrednih slovenskih družb, trgovanje z njimi pa predstavlja 78,89% delež v 
celotnem prometu z delnicami. Poleg Krke sta k celotnemu prometu z delnicami največ prispevali še Zavarovalnica Triglav 
(13,20 %) ter družba Petrol (12,40 %).

Povprečni dnevni 
promet v letu 
2018 (v EUR)

Povprečno 
število dnevno 

sklenjenih  
poslov v 2018

Cenovna  
sprememba  

v 2018

Delež  
prostega obtoka 

9. 11. 2018

Delež v  
tujem lastništvu 

31. 12. 2018

Intereuropa (IEKG) 8.202 4 29,9% 43,4% 0,9%

Krka (KRKG) 352.669 36 0,5% 73,1% 23,2%

Luka Koper (LKPG) 75.901 11 -14,5% 37,9% 9,4%

Mercator (MELR) 276 1 14,6% 5,2% 98,7%

NLB (NLBR) 279.253 19 n/a n/a 61,9%

Petrol (PETG) 165.864 16 -11,3% 68,9% 26,3%

Pozavarovalnica Sava (POSR) 40.167 7 -3,2% 56,0% 34,5%

Telekom Slovenije (TLSG) 111.082 17 -28,8% 31,9% 6,2%

Zavarovalnica Triglav (ZVTG) 176.495 16 4,8% 31,8% 18,2%
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Standardna kotacija

Standardna kotacija je namenjena delnicam družb, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za uvrstitev na borzni trg. Na ta segment 
se torej uvrščajo družbe, ki ne izpolnjujejo visokih kriterijev najelitnejšega trga ali pa se ob uvrstitvi na trg še pripravljajo za 
vstop v najvišji segment.  

Promet v EUR  
v 2018

Količina  
v letu 2018

Donosnost  
v letu 2018

Št. poslov  
v letu 2018

Delež v tujem 
lastništvu  

31. 12. 2018

Cetis (CETG) 26.498 426 48,15% 27 0,13%

Cinkarna Celje (CICG) 56.470.633 241.122 -16,59% 4573 13,16%

DATALAB Tehnologije (DATG) 112.206 41.064 20,80% 77 5,18%

Delo Prodaja (DPRG) 150 100 25,00% 1 0,00%

Grand hotel Union (GHUG) 215.769 11.320 25,88% 97 0,89%

Gea (GSBG) 187.771 35.335 -4,76% 100 0,00%

Istrabenz (ITBG) 0 0 0,00% 0 16,91%

KD Group (KDHR) 613.875 14.853 536,70% 528 4,13%

KS Naložbe (KSFR) 16.250 19.685 63,46% 263 74,68%

Melamin (MKOG) 13.608 229 15,16% 12 7,19%

M1 (MR1R) 3.410 5.650 0,00% 45 0,63%

Kompas MTS (MTSG) 8.512 213 11,11% 4 0,01%

Nama (NALN) 2.839 167 2,04% 4 0,00%

Nika (NIKN) 0 0 0,00% 0 0,00%

Prva Group (PPDT) 229.160 10.521 14,74% 26 0,00%

Salus (SALR) 1.138.815 1.875 20,00% 242 14,12%

KD (SKDR) 167.706 538 753,33% 54 60,03%

Hram Holding (ST1R) 6.057 15.925 5,26% 75 1,75%

Terme Čatež (TCRG) 36.134 984 -15,68% 59 3,71%

Unior (UKIG) 2.188.730 125.990 -7,11% 512 3,59%

Vipa Holding (VHDR) 247 2.159 150,00% 14 0,61%

Terme Dobrna (ZDDG) 4.213 1.504 0,00% 8 0,01%

SI ENTER

SI ENTER je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF). SI ENTER omogoča trgovanje z vrednos-
tnimi papirji, ki niso uvrščeni na borzni trg in v primerjavi z OTC trgom zagotavlja bolj transparentno ter boljše oblikovanje 
tečajev.

Sestavljen je iz segmenta ENTER in segmenta PROGRESS. Segment ENTER je razdeljen na štiri podsegmente: podseg-
ment ENTER DELNICE Advance, podsegment ENTER DELNICE Basic, podsegment ENTER OBVEZNICE in podsegment 
ENTER KOMERCIALNI ZAPISI, medtem ko je segment PROGRESS razdeljen na tri podsegmente: podsegment PROGRESS 
DELNICE, podsegment PROGRESS OBVEZNICE in podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI.
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Prva kotacija  
Ljubljanske borze

Krka 11

Zavarovalnica Triglav 12

Petrol 13

Telekom Slovenije 14

Luka Koper 15

Sava Re 16

NLB 17

Intereuropa 18

Mercator 19
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Krka

Družbe Prve kotacije Ljubljanske borze

Poslovni segment: farmacevtska industrija

Tržna kapitalizacija 28. 12. 2018 (mio 
EUR): 1.895,461

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 73,1

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 57,80

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): 0,52

ISIN koda: SI0031102120 

Trgovalna koda: KRKG

Bloomberg: KRKG SV

Reuters: KRKG.LJ

IR: Peter Skubic

Spletna stran: www.krka.biz

Krka je eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Je podjetje z več kot 65-letnimi izkušnjami. Kupcem v več 
kot 70 državah nudijo varna, kakovostna in učinkovita zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke. V Krki-
ni ponudbi so večinoma izdelki v trdnih farmacevtskih oblikah. Njihovo ponudbo dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve. 
Krka je vodilna na domačem trgu in močno prisotna na generičnih farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne 
Evrope, že vrsto let pa tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost vse bolj povečujejo tudi na čezmorskih trgih.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 32.793.448

Promet 2018 (v EUR) 86.404.005

Sprememba v prometu od 2017 (v %) -38,89

Število poslov v 2018 8.905

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 36

P/E 10,59

P/B 1,24

EPS 5,46

Prihodki/sredstva 0,68

ROE (v %) 11,55

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Mednarodni vlagatelji (23,20 %)

Lastne delnice (2,70 %)

Domače pravne osebe in skladi (7,70 %)

Državno lastništvo (27,20 %)

Domače fizične osebe (39,20 %)

100

110

120

100

110

120

90 90

KRKG
SBITOP

3. JAN 2018 29. DEC. 2018

2018

Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP

2018

PRVE
KOTACIJE
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Zavarovalnica Triglav

Poslovni segment: zavarovalništvo

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 688,87

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 31,77

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 30,30

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): 4,84

ISIN koda: SI0021111651

Trgovalna koda: ZVTG

Bloomberg: ZVTG SV

Reuters: ZVTG.LJ

IR: Helena Ulaga Kitek

Spletna stran: www.triglav.eu

Skupina Triglav je zavarovalno-finančna skupina z 200-letno tradicijo in vodilnim tržnim položajem v Sloveniji in regiji Adria. 
Ključna stebra njenega poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Poleg matične družbe Zavarovalnice Tri-
glav vključuje 40 družb, ki poslujejo v šestih državah in ima preko 5.000 zaposlenih. Skupina Triglav z osredotočenostjo na 
stranko stremi k dinamičnemu razvoju novih načinov poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja, in hkrati 
posluje dobičkonosno in varno.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 22.735.148

Promet 2018 (v EUR) 43.241.378

Sprememba v prometu od 2017 (v %) 5,67

Število poslov v 2018 3.824

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 16

P/E 8,53

P/B 0,92

EPS 3,55

Prihodki/sredstva 0,26

ROE (v %) 10,80

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Ostalo (22,64 %)
The Bank of New York Mellon - fiduciarni račun, 
ZDA (0,48 %)
Pozavarovalnica Sava Re, d.d., Ljubljana (0,73 %)

Kuwait Investment Authority, Kuvajt (0,83 %)

East Capital - East Capital Balkans, Luksemburg (0,83 %)
Hrvatska poštanska banka - fiduciarni račun, d.d., 
Hrvaška (1,02 %)
Citibank - fiduciarni račun, Velika Britanija (1,27 %)
Unicredit Bank Austria - fiduciarni račun, 
Avstrija (3,09 %)
Addiko Bank, d. d., Pension fund 1 - fiduciarni račun, 
Hrvaška (6,55 %)
SDH, d. d., Ljubljana (28,09 %)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Ljubljana (34,47 %)

ZVTG
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Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP
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Petrol

Poslovni segment: energetski sektor

Tržna kapitalizacija 28. 12. 2018 (mio 
EUR): 646,75

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 68,95

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 310,00

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): -11,29

ISIN koda: SI0031102153

Trgovalna koda: PETG

Bloomberg: PETG SV

Reuters: PETG.LJ

IR: Barbara Jama Živalič

Spletna stran: www.petrol.si

Petrol je največja slovenska energetska družba in sodi med največje gospodarske subjekte v Sloveniji, na pomenu pa prido-
biva tudi na širšem območju JV Evrope ter EU. Glavna poslovna področja skupine Petrol so prodaja (prodaja proizvodov iz 
nafte, prodaja trgovskega blaga, prodaja storitev, prodaja utekočinjenega naftnega plina, prodaja in trgovanje z zemeljskim 
plinom in elektriko), energetske in okoljske rešitve (energetske rešitve v javnem in komercialnem sektorju, energetske rešitve 
v industriji in večstanovanjskih zgradbah in distribucija zemeljskega plina) ter proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Petrol 
je s svojimi podjetji prisoten v 10 državah.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 2.086.301

Promet 2018 (v EUR) 40.636.699

Sprememba v prometu od 2017 (v %) 14,58

Število poslov v 2018 3.955

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 16

P/E 6,96

P/B 0,90

EPS 44,54

Prihodki/sredstva 3,20

ROE (v %) 13,40

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Zavarovalnice (domače) (1,20 %)

Banke (domače) (1,50 %)

Lastne delnice (1,50 %)

Ostalo (3,20 %)

Kapitalska družba, d. d. s skladi (8,80 %)

RS (10,10 %)

SHD, d. d. (12,70 %)

Drugi finančni investitorji (domači) (12,80 %)

Fizične osebe (domače in tuje) (22,20 %)

Tuje pravne osebe 
(banke in drugi finančni investitorji) (26,00 %)
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2018

3. JAN 2018 29. DEC. 2018



14 | Slovenski kapitalski trg 2018

Telekom Slovenije

Poslovni segment: telekomunikacije

Tržna kapitalizacija 28. 12. 2018 (mio 
EUR): 385,59

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 31,87

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 59,00

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): -28,81

ISIN koda: SI0031104290

Trgovalna koda: TLSG

Bloomberg: TLSG SV

Reuters: TLSG.LJ

IR: Mojca Klopčič

Spletna stran: www.telekom.si

Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-rešitev. Prepoznaven je po svoji razvojni usmerjenosti 
ter nenehnem uvajanju novosti na področju povezovanja novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij, sistemske inte-
gracije, multimedijskih vsebin in naprednih IKT-storitev. S svojimi rešitvami uporabnikom poenostavlja življenja in jim zag-
otavlja varnost. Preko svojih odvisnih družb deluje tudi na trgih jugovzhodne Evrope, in sicer na Kosovu, v Bosni in Hercego-
vini, na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni gori in Severni Makedoniji.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 6.535.478

Promet 2018 (v EUR) 27.215.122

Sprememba v prometu od 2017 (v %) 14,16

Število poslov v 2018 4.254

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 17

P/E 11,08

P/B 0,62

EPS 5,32

Prihodki/sredstva 0,55

ROE (v %) 5,30

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Lastne delnice (0,46 %)

Tuje pravne osebe (5,91 %)

Domače finančne družbe in skladi (4,91 %)

Kapitalska družba d. d. (5,59 %) 

Druge domače pravne osebe (3,40 %) 

Individualni delničarji (12,94 %) 

SHD, d. d. (4,25 %)

RS (62,54 %)
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Luka Koper

Poslovni segment: pretovarjanje

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 364,00

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 37,87

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 26,00

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): -14,47

ISIN koda: SI0031101346

Trgovalna koda: LKPG

Bloomberg: LKPG SV

Reuters: LKPG.LJ

IR: Rok Štemberger

Spletna stran: www.luka-kp.si/eng/

Družba Luka Koper upravlja večnamensko pristanišče, katere osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih 
storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjuje z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev, kar strankam zagotav-
lja celovito logistično podporo. Poleg tega družba skrbi za razvoj in vzdrževanje celotne pristaniške infrastrukture. Z visoko 
kakovostjo in zanesljivostjo pristaniških storitev in razvejano mrežo zalednih  in morskih povezav postaja Luka Koper region-
alni vodilni pristaniški sistem za države srednje in vzhodne Evrope.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 14.000.000

Promet 2018 (v EUR) 18.595.850

Sprememba v prometu od 2017 (v %) -29,38

Število poslov v 2018 2.780

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 11

P/E 6,09

P/B 0,92

EPS 4,27

Prihodki/sredstva 0,41

ROE (v %) 16,06

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Tuje banke (0,06 %)

Banke (0,22 %)

Borznoposredniške hiše (0,24 %)

Vzajemni in pokojninski skladi (1,05 %)

Mestna občina Koper (3,14 %)

Ostale pravne osebe (3,52 %)

Kapitalska družba (4,98 %)

Tuje pravne osebe (8,96 %)

Slovenski državni holding (11,13 %)

Fizične osebe (15,71 %)

RS (51,00 %)
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Sava Re

Poslovni segment: pozavarovanje

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 263,46

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 56,01

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 15,30

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): -3,16%

ISIN koda: SI0021110513

Trgovalna koda: POSR

Bloomberg: POSR SV

Reuters: POSR.LJ

IR: Polona Pirš Zupančič

Spletna stran: www.sava-re.si

Zavarovalna skupina Sava je sodobna, digitalna, v družbo usmerjena in trajnostno naravnana slovenska zavarovalna skupi-
na, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Zavarovalno skupino Sava, poleg Save Re, ki je v 
skupini obvladujoča družba in se ukvarja z dejavnostjo pozavarovanja na mednarodnih pozavarovalnih trgih, sestavlja še 
sedem zavarovalnih in deset nezavarovalnih družb s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije. Savo Re, d. d., odlikuje 
40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve 
več kot 200 partnerjem po vsem svetu.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 17.219.662

Promet 2018 (v EUR) 9.840.821

Sprememba v prometu od 2017 (v %) -31,59

Število poslov v 2018 1.642

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 7

P/E 5,54

P/B 0,75

EPS 2,76

Prihodki/sredstva 0,30

ROE (v %) 13,06

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

EBRD (6,00 %)

Lastne delnice (10,00 %)

Raiffeisen bank (skrbniški račun) (5,00 %)

Zagrebačka banka (skrbniški račun) (14,00 %)

Modra zavarovalnica (6,00 %)

RS (10,00 %)

SHD, d. d. (18,00 %)

Ostali (31,00 %)
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NLB

Poslovni segment: bančništvo

Tržna kapitalizacija 28. 12. 2018 (mio 
EUR): 1.240,00

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): N/A

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 62,00

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): N/A

ISIN koda: SI0021117344

Trgovalna koda: NLBR

Bloomberg: NLBR SV Equity

Reuters: NLBR.LJ

IR: Vesna Blagojević Jelačin

Spletna stran: www.nlb.si

NLB Skupina (Skupina) je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji, ki se osredotoča na izbrane strateške trge v JVE. 
Pokriva tržišča s populacijo okoli 17 milijonov prebivalcev. Skupino sestavljajo NLB (Banka) kot glavni subjekt v Sloveniji, šest 
odvisnih bančnih članic v JVE in več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, zavarovanje, upravljanje nepremičnin 
itn.). NLB Skupina je vodilna franšiza v regiji glede na bilančno vsoto (v primerjavi z drugimi bankami, ki so prisotne v istih 
državah) z mrežo 327 poslovalnic in 1,8 milijona aktivnih komitentov. NLB Skupina ima edinstveno razumevanje lokalnega 
okolja, jezikov, kultur in miselnosti.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 20.000.000

Promet 2018 (v EUR) 8.377.603

Sprememba v prometu od 2017 (v %) N/A

Število poslov v 2018 567

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 19

P/E 6,55

P/B 0,77

EPS 9,47

Prihodki/sredstva 0,03

ROE (v %) 11,59

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Ostali delničarji (5,55 %)
Addiko Bank d. d. - Pokojninski sklad 1 - 
fiduciarni račun (1,34 %)
OTP banka d. d. - račun komitenta (2,75 %)

RS (35,00 %)
Bank of New York Mellon v imenu 
imetnikov GDR (55,36 %)
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Intereuropa

Poslovni segment: logistika

Tržna kapitalizacija 28. 12. 2018 (mio 
EUR): 43,76

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 43,44

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 2,60

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): 29,94

ISIN koda: SI0031100090

Trgovalna koda: IEKG

Bloomberg: IEKG SV

Reuters: IEKG.LJ

IR: Mateja Tevž

Spletna stran: http://www.intereuropa.si

Skupina Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Preko lastnih podjetij 
in logističnih terminalov v vseh večjih gospodarskih središčih zahodnega Balkana nudimo celovite logistične rešitve. Najra-
zličnejše vrste blaga premeščamo po kopnem, morju ali zraku in zagotavljamo storitve, popolnoma prilagojene potrebam 
naših kupcev. Izvajamo zahtevne logistične projekte in smo zanesljiv partner pri izvedbi celovitih logističnih storitev za proiz-
vodna in trgovska podjetja.

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 16.830.838

Promet 2018 (v EUR) 2.009.505

Sprememba v prometu od 2017 (v %) -21,47

Število poslov v 2018 1.048

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 4

P/E 9,44

P/B 0,38

EPS 0,28

Prihodki/sredstva 0,69

ROE (v %) 4,15

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

SHD (1,70 %)

Lastne delnice (0,10 %)

Ostala podjetja  (0,70 %)

Luka Koper, d. d. (in njena odvisna družba) (7,10 %)

KAD (2,60 %)

Fizične osebe  (11,30 %)

Finančne družbe (76,50 %)

Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP
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Mercator

Poslovni segment: trgovina na drobno

Tržna kapitalizacija 28. 12. 2018 (mio 
EUR): 140,09

Prosti obtok 09. 11. 2018 (v %): 5,16

Tečaj na dan 28. 12. 2018 (v EUR): 23,00

Cenovna sprememba v letu 2018 (v %): 14,60

ISIN koda: SI0031100082

Trgovalna koda: MELR

Bloomberg: MELR:LI

Reuters: MELR.LJ

IR: Dean Čerin

Spletna stran: www.mercatorgroup.si

Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji ter v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. V Sloveniji je pris-
otna z desetimi družbami, na ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa v okviru Skupine Mercator posluje šest odvisnih družb. 
Zaposluje več kot 20.000 ljudi. Primarna dejavnost Skupine Mercator je trgovina na drobno z izdelki vsakdanje rabe v 
gospodinjstvu, ki jo razširjajo s ponudbo dopolnilnih storitev, da bi kupcem lahko zagotovili celovito ponudbo, ki bi ustrezala 
njihovim željam. 

TRGOVALNI IN FINANČNI PODATKI

Število vrednostnih papirjev 6.090.943

Promet 2018 (v EUR) 67.504

Sprememba v prometu od 2017 (v %) -93,94

Število poslov v 2018 138

Povprečno število dnevno sklenjenih 
poslov v 2018 1

P/E 87,06

P/B 0,29

EPS 0,26

Prihodki/sredstva 1,09

ROE (v %) 0,33

Lastniška struktura (na dan 30. 12. 2018)

Ostale fizične osebe (0,62 %)

Ostale pravne osebe (0,42 %)

Poslovni sistem Mercator, d.d. (0,69 %)

Zagrebačka Banka d.d. - fiduciarni račun (0,58 %)

Addiko Bank, d. d. - fiduciarni račun (2,84 %)

OTP Banka, d. d. - fiduciarni račun (6,74 %)
Clearstream banking sa- fiduciarni račun 
/ Sberbank of Russia (18,54 %)
Agrokor, d. d. (69,57 %)

Relativno gibanje vrednosti delnice glede na SBI TOP
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Cinkarna Celje Unior

Poslovni segment: Proizvodnja barvil in pigmentov 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 147,45

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 181,00

Cenovna sprememba  
v letu 2018 (v %): -16,59

ISIN koda: SI0031103805

Trgovalna koda: CICG

Spletna stran: www.cinkarna.si/si

Cinkarna Celje je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1873. 
Do leta 1968 pretežno metalurško podjetje je z razvojem 
postopno prešlo v prevladujočo kemijsko-predelovalno de-
javnost. Težišče aktivnosti te panoge je dandanes namen-
jeno proizvodnji  in trženju pigmenta titanovega dioksida. Danes 
sodi med največja slovenska kemično-predelovalna podjet-
ja, kot enovita delniška družba zaposluje več kot 900 ljudi in 
ustvarja preko 170 milijonov evrov skupne letne prodaje. 
Več kot osemdeset odstotkov svoje celotne prodaje realizira 
na zahtevnih globalnih trgih.

Število vrednostnih 
papirjev 814.626

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 13,16

Promet 2018 (v EUR) 56.470.633

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) 109,06

Število poslov v 2018 4.573

P/E 4,80

P/B 0,85

EPS 37,72

ROE (v %) 17,95

Poslovni segment: Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in 
valjanje kovin, prašna metalurgija

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 44.85

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 15,80

Cenovna sprememba  
v letu 2018 (v %): -7,11

ISIN koda: SI0031108994

Trgovalna koda: UKIG

Spletna stran: www.unior.com

V delniški družbi Unior strokovnost in odličnost povezujejo v 
tri dejavnosti: Odkovki, Ročno orodje in Strojegradnjo. Njiho-
va ključna konkurenčna prednost je sinergijsko medindustri-
jsko sodelovanje in odličnost v procesih utopnega kovanja 
jekla, hladnega kovanja, strojne obdelave lastnih odkovkov, 
sintranja ter »turnkey« rešitvah pri namensko obdelovalnih 
strojih. Z lastnim inovativnim procesom v sodelovanju s kup-
ci, dobavitelji, sorodnimi podjetji in raziskovalnimi organizaci-
jami  razvijajo, proizvajajo in tržijo rešitve z vse višjo dodano 
vrednostjo. So povezovalni člen v dinamični Skupini Unior, ki 
izkorišča svoje sinergije in pridobiva visoko zaupanje kupcev 
po vsem svetu ter tako zagotavlja varno naložbo lastnikom 
in prihodnost zaposlenim.

Število vrednostnih 
papirjev 2.838.414

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 3,59

Promet 2018 (v EUR) 2.188.730

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -41,57

Število poslov v 2018 512

P/E 4,36

P/B 0,29

EPS 3,62

ROE (v %) 6,84

2018

STANDARDNE
KOTACIJE

2018 2018

Družbe Standardne kotacije Ljubljanske borze
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Salus KD group

Poslovni segment: trgovina na debelo s farmacevtskimi 
izdelki ter medicinskimi potrebščinami 
in materiali

Tržna kapitalizacija 28. 
12. 2018 (mio EUR): 60,55

Tečaj na dan 28. 12. 2018 
(v EUR): 600,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 20,00

ISIN koda: SI0031110453

Trgovalna koda: SALR

Spletna stran: www.salus.si/en/investors

SALUS je ena vodilnih veletrgovin na področju celovite oskrbe 
slovenskega trga z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi 
farmacevtskimi izdelki. S skrbnostjo do zdravja in dobrega 
počutja prebivalcev Slovenije in z veliko odgovornostjo do celotne 
slovenske družbe uresničujejo svoje poslanstvo že blizu pol 
stoletja. Poleg zagotavljanja kakovostne, učinkovite in nemo-
tene oskrbe lekarn, bolnišnic, zdravstvenih domov in ostalih 
kupcev s kakovostnimi in varnimi zdravili, z medicinskimi 
pripomočki, s sanitetnim materialom, s prehranskimi dopolnili, 
s kozmetičnimi izdelki in z drugimi izdelki, ki pripomorejo k 
zdravju in dobremu počutju, opravljajo tudi dodatne storitve 
za farmacevtsko industrijo.

Število vrednostnih 
papirjev 100.919

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 14,12

Promet 2018 (v EUR) 1.138.815

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -7,43

Število poslov v 2018 242

P/E 14,60

P/B 1,24

EPS 41,11

ROE (v %) 8,58

Poslovni segment: Dejavnost holdingov 
 

Tržna kapitalizacija 28. 
12. 2018 (mio EUR): 136,46

Tečaj na dan 28. 12. 2018 
(v EUR): 51,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 536,70

ISIN koda: SI0031110461

Trgovalna koda: KDHR

Spletna stran: www.kd-group.com/sl/

Skupina KD Group spada med največje poslovne skupine v 
Sloveniji, specializirane za upravljanje kapitalskih naložb, pri 
čemer želi postati pomembna družba na področju nepremičnin-
skih naložb ter razvoja in izgradnje nepremičninskih projektov, 
namenjenih trgu. Glavne poslovne dejavnosti matične družbe 
KD Group so razvoj in izgradnja nepremičninskih projektov, 
upravljanje tržnih in netržnih naložb ter ustvarjanje finančnih 
donosov, skladnih s strukturo portfelja. Krovna družba odloča 
o vseh pomembnejših strateških naložbah Skupine KD Group.

Število vrednostnih 
papirjev 2.675.640

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 4,13

Promet 2018 (v EUR) 613.875

Sprememba v prometu od 
2018 (v %) 53,42

Število poslov v 2018 528

P/E -14,66

P/B 1,09

EPS -3,48

ROE (v %) -7,03
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Prva group

Poslovni segment: dejavnost holdingov 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 4,41

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 21,80

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 14,74

ISIN koda: SI0021200884

Trgovalna koda: PPDT

Spletna stran: http://www.prvagroup.eu/za-vlagatelje/

Prva Group je zavarovalniški holding sestavljen iz petih hčer-
inskih družb, ki delujejo na področju Jugovzhodne Evrope. 
Znotraj holdinga delujejo ena življenjska zavarovalnica, tri 
pokojninske družbe in ena družba, ki je namenjena trženju 
zavarovalnih produktov. Dejavnost družbe Prva Group obsega 
holdinško dejavnost na področju zavarovalništva in pokojnin-
skih družb. Položaj ene izmed vodilnih finančnih institucij v 
Srednji in Vzhodni Evropi dosega s krepitvijo dolgoročnih 
poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter razvojem ino-
vativnih produktov.

Število vrednostnih 
papirjev 202.437

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,00

Promet 2018 (v EUR) 229.160

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) 144,94

Število poslov v 2018 26

P/E 1,16

P/B 0,13

EPS 18,80

ROE (v %) 11,06

Union hoteli

Poslovni segment: Dejavnost hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 38,39

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 21,40

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 25,88

ISIN koda: SI0031108655

Trgovalna koda: GHUG

Spletna stran: http://www.union-hotels.eu/

Skupina Union Hoteli združuje štiri hotele (Grand hotel Union, 
Grand hotel Union Business, Hotel Lev in Central hotel) v samem 
centru Ljubljane. Pod svojim okriljem nudijo 636 elegantno 
opremljenih hotelskih sob različnih kategorij in 21 konferenčnih 
dvoran ter sejnih sob s sodobno tehnično opremo, zato so 
odlična lokacija mnogim velikim in malim dogodkom. Hoteli so 
gostili vrsto znanih osebnosti, a ne glede na to, ali gre za člane 
kraljevskih družin, filmske zvezde, politike, poslovneže ali 
družine, je kakovost storitev vedno na najvišji ravni.

Število vrednostnih 
papirjev 1.793.869

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,89

Promet 2018 (v EUR) 215.769

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -17,88

Število poslov v 2018 97

P/E 9,77

P/B 0,96

EPS 2,19

ROE (v %) 10,26
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KD

Poslovni segment: Dejavnost holdingov

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 119,32

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 640,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 753,33

ISIN koda: SI0031110164

Trgovalna koda: SKDR

Spletna stran: www.kd-fd.si/sl/

KD je finančni holding, katerega osnovna dejavnost je upravl-
janje premoženja v tržni ali netržni obliki in generiranje don-
osov na podlagi naložbene politike. Podružnice družbe izvaja-
jo aktivnosti v številnih državah, kot so Slovenija, Srbija, Bosna 
in Hercegovina, Ciper, Uzbekistan, Makedonija in Romunija.

Število vrednostnih 
papirjev 186.436

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 60,03

Promet 2018 (v EUR) 167.706

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) 27,94

Število poslov v 2018 54

P/E 12,98

P/B 2,67

EPS 49,32

ROE (v %) 16,42

Datalab tehnologije

Poslovni segment: Drugo izdajanje programja

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 6,61

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 3,02

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 20,80

ISIN koda: SI0031117433

Trgovalna koda: DATG

Spletna stran: www.datalab.eu/investors/

Družba Datalab je zavezana k razvoju učinkovitega poslovnega 
informacijskega sistema, ki omogoča celostno upravljanje in 
pregled nad vsemi dejavnostmi in viri v podjetju. Poslovno 
stališče družbe Datalab je, da so hitre in točne informacije bist-
vene za preživetje podjetij. S končnim ciljem razvoja najboljšega 
ERP sistema na svetu, je njihovo poslanstvo, da s stalnimi 
inovacijami zagotavljajo kakovostno poslovno informatiko vsem, 
tudi najmanjšim podjetjem, pri rasti in uresničevanju strategij, da 
lahko prek optimizacije poslovnih procesov in avtomatizacije 
delovnih postopkov povečajo dobiček.

Število vrednostnih 
papirjev 2.189.884

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 5,18

Promet 2018 (v EUR) 112.206

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -69,60

Število poslov v 2018 77

P/E 5,23

P/B 0,72

EPS 0,58

ROE (v %) 15,46
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Terme Čatež

Poslovni segment: Dejavnost hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 15,51

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 31,20

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): -15,68

ISIN koda: SI0031100637

Trgovalna koda: TCRG

Spletna stran: www.terme-catez.si/en/

Terme Čatež so največje slovensko naravno zdravilišče, katero 
pestrost in veliko število turističnih produktov uvršča med 
najprivlačnejše turistične destinacije v Evropi. Na treh lok-
acijah – v Čatežu, Mokricah in Kopru – nudijo gostom možnost 
izbire kakovostnega preživljanja prostega časa z nastanitvijo 
v hotelih ali nepozabno doživetje z bivanjem sredi narave – 
TERME VILLAGE: apartmajske in mobilne hiške, klasično kam-
piranje, adrenalinske počitnice v šotoru Indijanske vasi ali v 
plavajoči hiški Gusarskega zaliva. Rdečo nit razvoja in ponudbe 
predstavljajo termalna voda in vodni programi, s katerimi 
nudijo gostom počitnikovanje 365 dni v letu. Z inovativnostjo 
utrjujejo pozicijo »market leaderja« na področju vodnih pro-
gramov Termalne riviere in ponudbe aktivnega preživljanja 
prostega časa.

Število vrednostnih 
papirjev 497.022

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 3,71

Promet 2018 (v EUR) 36.134

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -67,79

Število poslov v 2018 59

P/E 7,10

P/B 0,16

EPS 4,39

ROE (v %) 2,31

Cetis

Poslovni segment: Drugo tiskanje 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 16,00

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 80,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 48,15

ISIN koda: SI0031100843

Trgovalna koda: CETG

Spletna stran: www.cetis.si/

CETIS je eno vodilnih evropskih podjetij na področju rešitev 
varnostnih in komercialnih tiskovin. Je zanesljiv strateški 
partner podjetjem in vladam na štirih celinah. Znanje njihovih 
strokovnjakov na področju tiskarstva temelji na več kot 
200-letni tradiciji. Izdelujejo potovalne in osebne dokumente 
ter druge varnostne tiskovine in zagotavljajo celovite rešitve 
na ključ za izdajo dokumentov, modernizacijo javne uprave in 
izvedbo celotne rešitve eUprava. Nudijo tudi embalažne 
rešitve, kot so etikete, sleevi, ovojne etikete, obrazce in različne 
rešitve za zaščito blagovne znamke, za industrijo pijač, prehram-
beno, farmacevtsko ter kozmetično industrijo.

Število vrednostnih 
papirjev 200.000

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,13

Promet 2018 (v EUR) 26.498

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -59,72

Število poslov v 2018 27

P/E 7,32

P/B 0,49

EPS 10,93

ROE (v %) 6,93
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KS naložbe

Poslovni segment: Dejavnost holdingov 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 3,32

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 0,85

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 63,46

ISIN koda: SI0021113855

Trgovalna koda: KSFR

Spletna stran: www.ks-nalozbe.com

KS Naložbe je holdinška družba, katere poglavitna dejavnost 
je investiranje in upravljanje z naložbami.

Število vrednostnih 
papirjev 3.909.878

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 74,68

Promet 2018 (v EUR) 16.250

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -89,49

Število poslov v 2018 263

P/E 17,89

P/B 0,16

EPS 0,05

ROE (v %) 0,91

Melamin

Poslovni segment: Proizvodnja plastičnih mas v primarni 
obliki

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 26,99

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 60,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 15,16

ISIN koda: SI0031101304

Trgovalna koda: MKOG

Spletna stran: www.melamin.si/en/

Družba Melamin je v zadnjih dveh desetletjih uspela ustvariti 
prepoznavno mesto v niši melaminske kemije, kjer so v evrop-
skem prostoru poznani kot soliden in konkurenčen dobavitelj 
smol za lakarsko, gumarsko,  papirno in gradbeno industrijo ter 
impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. 
Predvsem s produkti za lakarsko in gumarsko industrijo pa 
postaja vse bolj razpoznavna tudi v svetovnem merilu. Edino 
rešitev pred vse večjimi pritiski na cene surovin, zaostreno 
svetovno konkurenco, neugodnimi valutnimi razmerji in pritiski 
na plače vidijo v prehodu na izdelke z višjo dodano vrednostjo 
ob uvedbi najmodernejših tehnologij, ki pa so tudi plod lastnega 
razvoja.

Število vrednostnih 
papirjev 449.872

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 7,19

Promet 2018 (v EUR) 13.608

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -98,88

Število poslov v 2018 12

P/E 16,31   

P/B 0,97   

EPS 3,68   

ROE (v %) 5,84
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Kompas Shop

Poslovni segment: Druga trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 23,78

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 40,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 11,11

ISIN koda: SI0031103706

Trgovalna koda: MTSG

Spletna stran: www.kompas-shop.si

Družbo KOMPAS SHOP (pred preimenovanjem družba Kompas 
MTS) odlikuje predvsem visoko razvita ter računalniško podprta 
tehnologija poslovanja in strokovno usposobljeni kadri. Skozi 
leta delovanja je družba na slovenskem trgu zavzela pomemben 
tržni delež, saj ima 25 poslovalnic, ki se nahajajo ob državni 
meji, poslovalnico v Zgornjih Jaršah pri Domžalah ter posloval-
nico s posebno ponudbo pohištva in dodatkov za dom v Lju-
bljani. Vsaka poslovalnica ponuja široko paleto izbranih izdelkov 
svetovno priznanih blagovnih znamk, kjer kupci lahko izbirajo 
med tobačnimi izdelki, prestižnimi kozmetičnimi in tekstilnimi 
izdelki, široko ponudbo alkoholnih pijač, priznanimi blagovnimi 
znamkami živilskih proizvodov, idr.

Število vrednostnih 
papirjev 594.601

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,01

Promet 2018 (v EUR) 8.512

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -61,88

Število poslov v 2018 4

P/E 5,64  

P/B 0,33  

EPS 7,10  

ROE (v %) 6,13

Hram holding

Poslovni segment: Dejavnost holdingov 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 1,71

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 0,40

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 5,26

ISIN koda: SI0021112105

Trgovalna koda: ST1R

Spletna stran: www.hram-holding.si/

Število vrednostnih 
papirjev 4.282.596

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 1,75

Promet 2018 (v EUR) 6.057

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -87,74

Število poslov v 2018 75

P/E -2,15

P/B 1,32  

EPS -0,19

ROE (v %) -39,89
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M1

Poslovni segment: Dejavnost holdingov 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 2,36

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 0,60

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 0,00

ISIN koda: SI0021113111

Trgovalna koda: MR1R

Spletna stran: http://www.m1-dd.si/

Število vrednostnih 
papirjev 3.932.515

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,63

Promet 2018 (v EUR) 3.410

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -90,91

Število poslov v 2018 45

P/E 7,92  

P/B 0,12

EPS 0,08

ROE (v %) 1,54

Nama

Poslovni segment: Druga trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 16,21

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 17,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 2,04

ISIN koda: SI0031102690

Trgovalna koda: NALN

Spletna stran: www.nama.si

Družba Nama je trgovsko podjetje z več kot 70-letno tradicijo. 
Kot prepoznavno ime slovenskih veleblagovnic, ki nudi preko 
10.000 m2 prodajnih površin s prepoznavnim pečatom sodo-
bnosti in dostopnosti, jih letno obišče preko milijon kupcev. 
Delovanje družbe ves čas temelji na odgovornosti in korektnih 
odnosih do vseh deležnikov, ker temeljni izziv predstavlja 
doseganje ključnih ciljev - zadovoljstvo zaposlenih, kupcev in 
delničarjev družbe, ter dobri medsebojni odnosi s poslovnimi 
partnerji.

Število vrednostnih 
papirjev 953.795

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,00

Promet 2018 (v EUR) 2.839

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -94,60

Število poslov v 2018 4

P/E 143,50  

P/B 1,60  

EPS 0,12  

ROE (v %) 1,11
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Vipa holding

Poslovni segment: Dejavnost holdingov 
 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 1,10

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 0,15

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 150,00

ISIN koda: SI0021111313

Trgovalna koda: VHDR

Spletna stran: www.vipa-holding.si

 
Število vrednostnih 
papirjev 7.347.565

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,61

Promet 2018 (v EUR) 247

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -89,51

Število poslov v 2018 14

P/E 0,57  

P/B 0,19  

EPS 0,26  

ROE (v %) 40,81

Delo prodaja

Poslovni segment: Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s časopisi, revijami, 
papirjem, pisalnimi potrebščinami

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 0,74

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 1,50

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 25,00

ISIN koda: SI0031107079

Trgovalna koda: DPRG

Spletna stran: http://www.delo-prodaja.si

DELO PRODAJA, d. d., je vodilna in največja slovenska družba 
za distribucijo ter prodajo tiskanih edicij. Mesečno distribuira 
preko 3,5 milijonov izvodov slovenskih in tujih časopisov ter 
revij po celotni Sloveniji. Za prodajo tiskanih edicij ima organ-
izirano lastno maloprodajno mrežo, ki jo sestavlja preko 70 
prodajnih mest, v okviru katerih nudi tudi širok spekter drugih 
izdelkov in storitev – tobačne izdelke, vplačilo Športnih stav, 
vstopnice Eventim, predplačniške kartice mobilnih operater-
jev, mestne vozovnice (Urbana, Marprom), prehrambne 
izdelke, galanterijo in igrače. Poleg tega zagotavlja založnikom 
vrsto dodatnih storitev, ki so komplementarne distribuciji 
tiskanih medijev, in sicer odpremo, vlaganje, prilaganje, ovi-
janje, vakumiranje, lepljenje, tiskanje ter transport edicij.

Število vrednostnih 
papirjev 491.393

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,00

Promet 2018 (v EUR) 150

Sprememba v prometu od 
2017 (v %) -94,29

Število poslov v 2018 1

P/E -1,04  

P/B -0,38  

EPS -1,44  

ROE (v %) 192,26
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Istrabenz

Poslovni segment: Dejavnost holdingov 
 

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 0,13

Tečaj na dan 28. 12. 2018 
(v EUR): 0,03

Cenovna sprememba v 
letu 2017 (v %): 0,00

ISIN koda: SI0031102070

Trgovalna koda: ITBG

Spletna stran: www.istrabenz.si/eng

Holdinška družba Istrabenz je holding, katere poglavitna 
dejavnost je upravljanje z naložbami. Naložbe vključujejo 
področje turizma in druge naložbe. Istrabenzova delnica 
kotira na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev od leta 1997. 
Trgovanje z Istrabenzovo delnico je od 28. aprila 2016 začasno 
zaustavljeno.

Število vrednostnih 
papirjev 5.180.000

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 16,91

Promet 2018 (v EUR) 0

Sprememba v prometu  
od 2017 (v %) N/A

Število poslov v 2018 0

P/E -0,07 

P/B 0,00

EPS -0,38 

ROE (v %) 2,92

Nika

Poslovni segment: Drugje nerazvrščene dejavnosti 
finančnih storitev, razen zavarovalništva 
in dejavnosti pokojninskih skladov

Tržna kapitalizacija  
28. 12. 2018 (mio EUR): 6,65

Tečaj na dan  
28. 12. 2018 (v EUR): 35,00

Cenovna sprememba v 
letu 2018 (v %): 0,00

ISIN koda: SI0031100793

Trgovalna koda: NIKN

Spletna stran: www.nikadd.si

Število vrednostnih 
papirjev 189.876

Delež tujega lastništva 
31. 12. 2018 (v %) 0,00

Promet 2018 (v EUR) 0

Sprememba v prometu  
od 2017 (v %) N/A

Število poslov v 2018 0

P/E N/A

P/B N/A

EPS N/A

ROE (v %) N/A
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SI ENTER
Na dan 28. 12. 2018 je bilo v podsegment ENTER BASIC uvrščenih 57 delnic slovenskih izdajateljev, ki niso uvrščeni na 
borzni trg. V podsegment ENTER OBVEZNICE je bila lani uvrščena 1 obveznica izdajatelja KD Group. Konec leta 2017 je pričel 
delovati tudi segment PROGRESS, na katerem v lanskem letu ni bilo izdajateljev. 

SI ENTER družbe:

A1
Alples
Alterna Intertrade
Banka Koper
BTC
Certa
CVS Mobile
Delavska hranilnica Ljubljana*
Dnevnik
Domel Holding
Elektro Celje
Elektro Gorenjska
Elektro Ljubljana
Elektro Maribor
Elektro Primorska
Elmo Nepremičnine
Elmont Bled
Energija RM
GB
Goričane

Gozdarstvo Grča
Gozdno Gospodarstvo  
Novo mesto
Hoteli Bernardin
Ilana
Iskra Mehanizmi
KD 2. izdaja
Kogast Grosuplje
Kompas Int
Komunala Nova Gorica
Kovintrade
KSP Sežana
Lon
Loška Komunala
Mariborski Vodovod
Marles
Mir
Mladinska knjiga založba
Murka
Nova Vizija

Panvita Mesnine
Pivka
Pomorska družba
Remont
Salonit Anhovo
Sava
SGP Pomgrad
SGP Zidgrad
SKB Banka
SOL 8
Stol Kamnik
SŽ-ŽGP Ljubljana
TAB
Talum B
TBJ
TBP
Terme Olimia
Tki Hrastnik
Železar Štore D.P.

*Delnica leta trga SI ENTER 2018:  
Delavska hranilnica d. d. Ljubljana

2018

TRGA
SI ENTER
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Uredništvo - informacije
Lastnik medija in izdajatelj: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Mesto izdelave publikacije: 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 56
Odgovornost za vsebino: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Julij 2019

Omejitev odgovornosti:
Publikacijo smo pripravili z najvišjo možno mero skrbnosti in preverili podatke.

Izračuni so opravljeni na podlagi zadnjih revidiranih (konsolidiranih) računovodskih izkazov (MRS) in na podlagi povprečnega 
števila izdanih delnic v zadnjih 2 letih:
•  P/E – tečaj delnice/čisti dobiček (večinskega lastnika) na delnico (izločene rezerve za lastne deleže in lastne delnice)
•  P/B - tečaj delnice/knjigovodska vrednost delnice
•  P/E in P/B - izračun na podlagi vseh izdanih delnic (redne in prednostne)
•  EPS - dobiček večinskega lastnika/št. delnic (izločene lastne delnice)
•  ROE - dobiček (večinskega lastnika)/kapital (povprečje zadnjih dveh let)
•  Prihodki/Sredstva - prihodki od prodaje/sredstva (povprečje zadnjih dveh let)

Kljub vsemu napak pri zaokroževanju, tipografskih napak in tiskarskih napak ni možno izključiti. Razlike lahko nastanejo 
zaradi avtomatskega zaokroževanja vsot števil in odstotkov. Eksplicitno poudarjamo, da so podatki in kalkulacije v tem po-
ročilu zgodovinske narave in ne predstavljajo podlage za sprejemanje odločitev o bodoči vrednosti ali gibanju vrednosti. Ne 
trdimo o točnosti. Informacije posredovane v tej publikaciji ne nosijo namena investicijskega svetovanja ali investicijskega 
priporočila s strani Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

Gospodarski obeti so povzetek iz publikacije Ekonomsko ogledalo, št. 3/2019 Urada RS za makroekonomske analize in 
razvoj. Vse informacije o družbah, ki so objavljene v tej publikaciji, so pridobljene od družb samih in niso preverjene o morebitnih 
napakah s strani Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana. Posledično Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana ne prevzema odgovornosti za 
pravilnost podatkov.

Publikacija je zakonsko avtorsko zaščitena. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, si pridržuje vse pravice, posebno v primerih 
razširjanja, kopiranja, prevajanja, ponovnega tiskanja in reprodukcije na način fotokopiranja, mikrofilma ali drugih elektron-
skih procesov, kot tudi pravico do shrambe podatkov na podatkovnih napravah – tudi v primerih delne realizacije. Vse našte-
to ostaja ekskluzivna pravica Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.


