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 Берзански посредник је правно лице основано по

посебном закону за послове трговања хартијама од
вредности на организованом финансијском
тржишту-берзи.



Слика 1 - NYSE
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Брокери

Дилери

 Послове обављају за

 На берзи наступају као

рачун налогодавца. Нису
власници финансијских
инструмената или робе
којом се тргује.
 Не сносе ризик и не могу
давати гаранције за
крајњи исход посла.
 За своје пословање
наплаћују провизију ,тзв.
брокеражу.

принципали (тргују за
свој рачун и у своје име).
Власници су
финансијских
инструмената и ли робе
којом се тргује.
 Сами сносе ризик.
 Приход остварују из
сопственог пословања,
пре све због разлика у
цени.
3

Брокери

Дилери

 Брокеража- проценат од

 Котациони распон- разлика

обављеног промета, који опада
са порастом вредости
трансакција.
 У већини земаља света морају
бити регистровани, односно
имати лиценцу за свој рад.
Полагање стручног испита и
добијање сагласности за рад( у
САД од Удрежења брокера и
дилера, у Србији од Комисије
за хартије од вредности)

између куповне и продајне
цене појединачне хартије.
 Приход могу да остваре и на
основу капиталних добитака,
на основу арбитраже и на
основу разлике у висини
трошкова капитала и стопе
приноса.
 Маркет мејкери-обавезни да
купе или продају хартије од
вредности по цени коју су
унапред објавили. 75%
прромета морају остварити
стабилизујући тржиште.
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Уговор о
брокерским
пословима
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Брокер

Дилер

 Продавац у трговини

 Особа која купује робу

некретнинама.
 Продавац полисе
осигурања.
 Особа укључена у
трговину половним
стварима.

или услуге ради
продаје крајњим
потрошачима.
 Улични продавац
девиза.
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 Финансијске институције које обављају и брокерске и







дилерске послове за своје клијенте.
У нашем новом закону користи се појам брокерскодилерска друштва.
Различите стратегије пословања(оријентисане на
послове и сарадњу само са великим берзанским
играчима из реда институционалних инвеститора;
усмерене ка малим ситним инвеститорима из реда
становништва)
Брокерско-дилерска друштва у Београду: ABC BROKER
AD, CAPITAL ONE, DUNAV STOCKBROKER AD,
GALENIKA BROKER AD, TESLA CAPITAL AD.
Брокерско-дилерске куће у САД: Merrill Lynch, Salomon
Brothers, Prudential Bache.
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Тип услуге

Опис

Услуге извршавања налога за куповину
и продају

Врсте налога: тржишни, лимитирани и
стоп налог

Могућност краткорочног кредитирања

Могу понудити краткорочне кредите по
стопама најчешће 1% више од неке
званично утврђене стопе

Давање беслпатних сигурносних
боксова за чување хартија од вредности

Нуде своје сефове за чување како би се
спречила могућност нестајања, крађе
или унуштења

Бесплатно дељење литературе

Едукативна , афирмативна и улога у
изградњи високог нивоа поверења

Инвестиционо саветовање и стручни
консалтинг

Специјална одељења која пружају
саветодавене и консалтинг услуге

Инвестициона истраживања и анализе

Специјална одељења за истраживања
тржишта, анализу трендова

Послови управљања активом

Портфолио менаџмент

Остале услуге

Вођење рачуна, сравњивање
налога,бесплатни семинари
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1.Комисиони брокери
• Независни брокери који раде са врло различитим
слојевима клијената. Често брокерске куће
финансирају појединце како би купили места, чиме
могу контролисати њихово пословање.

2.Брокери на паркету
• Послују на самом паркету берзе. Активни су у
берзанском промету, где извршавају налоге не само
својих клијената већ и других брокера.
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3.Трговци на паркету
• Раде искључиво за себе. Остварују профит користећи
повољне профитне могућности.

4.Специјалисти
• Специјализовани искључиво за трговину одређеним
финансијским инструментима или хартијама од
вредности само одређених фирми. Могу да обављају
три улоге: аукционара, дилера и брокера.
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5. Дилери са нестандардним
лотовима(од-лот дилери)
• Купују акције у округлим,стандардним лотовима и
онда их раздвајају и продају у odd-непарним, мањим
лотовима. Наплаћују посебне провизије за пружање
ових услуга.
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Клијент се телефоном
обраћа локалном брокеру
са питањем о ценама
акција.

Брокер саопштава
последњу куповну или
продајну цену.

Клијент даје налог за
куповину акција.

Локални брокер преноси
налог до свог
предстваника на берзи.

Помоћник представника
даје налог брокеру на
паркету.

Брокер на паркету одлази
до пулта где се тргује
акцијама тражене
компаније .

Брокер на паркету даје
своју понуду, а договор је
постигнут када цена буде
прихваћена од стране
осталих брокера.

По окончању трансакције
брокер обавештава свог
помоћника у боксу да је
налог извршен, који
обавештава локалног
брокера.

Обављена трансакција се
евидентира на берзи и на
тикер траци и дисплеју се
појављује новоформирана
цена.

Брокер обавешава клијента
да су тражене акције
купљене.
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