
  
 

    

  

  
  

  רכיבי מבנה ההון של חברה
  

  יוסי דקלמאת: 
  

  העיקריים של מבנה הון כוללים:מרכיבים ה .מסוימת מבנה ההון של ישות רכיביהמונח "הון" בהקשר זה פירושו 

 ;חוב לטווח ארוך 

 הנזלה);בעת או  יםדיבידנד בעת חלוקת בכירותשותפות עם תכונות העדפה, כגון זכויות (מניות או מניות בכורה  

  ברמה השיורית של מבנה ההון).שותפות ברמה הנמוכה ביותר או זכויות (מניות או  מניות רגילות 

  

צורות נציין כי בכל אחת מהקטגוריות האמורות לעיל עשויות להיות כמה תתי קטגוריות. כמו כן, עשויות להיות גם 

 מסוימת מבנה ההון של ישותי רכיבאחד מכל ל .)options( או אופציות )warrants( הון, כגון כתבי אופציההקשורות ל

  בו. הגלומה הסיכון לו, המותאמת, בעיקר, למידת יחודיתכלשהי היעלות  נהיש

  

בגין השקעה הונית כלשהי משקיעים ה ה הנדרש על ידיתשואהשיעור  נההי) cost of equityהעצמי (עלות ההון כך למשל, 

  .בחברה מסוימת

  

הוניות והתחייבותיות כאחד, היות והן הנושים והן בעלי המניות חלה על השקעות עם זאת,  ,)cost of capital( עלות ההון

קבל פיצוי עבור העלות האלטרנטיבית של השקעת כספם בפעילות עסקית ספציפית אחת במקום בכמה פעילויות מצפים ל

  עסקיות בעלות סיכון דומה.

  

ניתן להסתכל על עלות ההון (שלעיתים נקראת תוחלת או שיעור התשואה הנדרש או שיעור הניכיון) משלוש נקודות מבט 

צד הנכסים) במאזנה של חברה כלשהי, הרי שמדובר בשיעור התשואה האמור שונות. אם נבחן את צד האקטיב (קרי, 

לשמש להיוון תזרימי המוזמנים העתידיים הצפויים לערכם הנוכחי. אם נבחן את צד הפאסיב (קרי, צד ההתחייבויות) 

שהי, שבה במאזנה של חברה כלשהי, הרי שמדובר בעלות הכלכלית של החברה לגיוס ושמירת הון בסביבה תחרותית כל

המשקיעים (קרי, ספקי ההון) מנתחים ומשווים בזהירות את כלל ההזדמנויות מניבות התשואה. מנקודת ראותם של 

המשקיעים, הרי שמדובר בתשואה הצפויה הנדרשת על השקעה בחוב או במניות של חברה כלשהי. בעוד שכל אחת 

  הרי שכולן עוסקות למעשה באותו המספר.מנקודות המבט הללו עשויה לראות את עלות ההון בצורה שונה, 

 

למשקיע במניה או בשותפות), הרי שמקובל להשתמש , התשואה הצפויה קרי( בהון בעלותשל כאשר אנו מדברים על עלות 

 בביטוי "עלות ההון העצמי". מטדיך, כאשר אנו מדברים על עלות ההון של החברה בכללותה (קרי, עלות ההון הממוצעת

 )WACC( "המשוקללת עלות ההון הממוצעתשימוש בביטוי "עבור הבעלות על ההון והחוב כאחד), או אז מקובל לעשות 

  או "עלות ההון המעורבב".
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  :יוסי דקלמר  אודות

ל ניסיון רב בתחום הערכות השווי הינו בע דקלמר . K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי  בעליו שלהינו  דקלמר 

סמנכ"ל , בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isr(. כעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי, והייעוץ הכלכלי

מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה , סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית

  חבר במספר דירקטוריונים.ו יו"ר דירקטוריוןוכ והשירותים הרפואיים

 )PRA(וכאקטואר סיכונים פנסיוניים  )LRA( סיכוני חיים אקטואר ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידידקל מוסמך מר 

) CLU, מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים ()IAVFAמטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

, מחזיק בתעודה גמר בלימודי ביטוח במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם מטעם איגוד חברות הביטוח בישראל

במדעי החברה  B.A וארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצרו לביטוחהמכללה 

במנהל עסקים עם התמחות במימון מאוניברסיטת  M.B.A והמתמטיקה עם התמחות בסטטיסטיקה, משלים כיום תואר

  .מרצה בתחומים כלכליים שוניםומשמש  חיפה

  

  : .Dekel & CoK.Oמשרד הייעוץ הכלכלי  אודות

 המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי, חברה מוביל, בלתי תלוי והינ K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה  ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק

מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור ,השקעה, הכלכלי  )Start-upבתחומי הייעוץ ( המשרדשל 

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים
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