
BORZNI TEDEN

DAMIJAN TOPLAK
Po dobrem mesecu dni je osrednji borzni indeks Ljubljanske borze (SBI
TOP) na tedenski ravni trgovanje le končal v zelenih (pozitivnih) številkah.
Tako je SBI TOP petkovo trgovanje še petič zapored sklenil s pozitivnim
predznakom in je pri 831 indeksnih točkah za blizu tri odstotke v plusu.
Levji delež k rasti indeksa sta v prejšnjem tednu prispevali "ljudski" delnici
novomeške Krke in mariborske Nove KBM. Pri tem se je vrednost Krkine
delnice z nivojev okrog 65 evrov v tednu dni povzpela na 68 evrov, kar je
največ po 16. juniju, delnice Nove KBM pa z 10,2 na 10,7 evra, kar pa je
največ po 12. juliju. Iz druge največje slovenske banke so medtem sporočili,
da naj bi (to je uradni razlog) zaradi kasneje sklicane seje nadzornega sveta
objavonerevidiranih konsolidiranih polletnihrezultatov, torej za celotno
skupino Nove KBM, s 25. prestavili na 31. avgust.

Je pa največja slovenska banka NLB, dejavnana 18 trgih, objavila polletne
rezultate za celotno skupino, ki so bili daleč od spodbudnih. Na ravni
skupine je NLB v letu dni uspelo bilančno vsoto (obseg poslovanja)
povečati z 18,64 na 19,58 milijarde evrov, a je v lanskem prvem polletju
beležila "le" šest milijonov evrov, v letošnjem pa kar 35 milijonov evrov
izgube. Oslabitve in rezervacije (164,4 milijona evrov) so bile glede na
lansko prvo polletje višje za 43 odstotkov. V letu dni se je na ravni skupine
kapital NLB skrčil z 1,29 na vsega 1,17 milijarde evrov, knjigovodska
vrednost delnice pa s 145 na 135 evrov. Vse glasnejši so pozivi, da bi se po
skorajšnji dokapitalizaciji delnice NLB, ki ima trenutno 2002 delničarja, le
uvrstile na Ljubljansko borzo ter bi se s tem posledično zagotovila večjo
transparentnost njenegaposlovanja. So pa v NLB od Publikuma Fina za
11,45 milijona evrov pred dnevi nazaj odkupili 3,92 odstotka delnic
Pivovarne Laško (za delnico, ki je na Ljubljanski borzi vredna le še slabih 18
evrov, so odšteli 33,38 evra), s čimer je NLB lastništvo v Pivovarni Laško
okrepila na 23,51 odstotka. Še 2,89 odstotka laške pivovarne ima Banka
Celje, katere skoraj 41-odstotna lastnica je ravno NLB, zato naj bi v ATVP že
pregledovali povezanost nekaterih (državnih) lastnikov Pivovarne Laško
in ali bi zanjo bilo treba objaviti prevzem. Celotni prevzem Pivovarne
Laško bi pri ceni 33,38 evra bil vreden blizu 300 milijonov evrov, ki pa bi
jih recimo NLB v sedanji slabi finančni kondiciji stežka zagotovila.
Ker gredo dopusti za večino borznikov in investitorji h koncu, se lahko v
prihodnjih dneh in mesecih na edini slovenski borzi le nadejamo nekoliko
večjega prometa.


