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etcכיוםוהמקובלתהנפוצהגישה

agגישתהיאחברותשווילהערכת

DCF).המזומניםתזרימיהיוון

ששוויההנחהעומדתזוגישהשלביסודה

תזרימישלהמהווןהנוכחיהערךהואהעסק

נכסיהזמן.לאורךהעתידייםהמזומנים

החוזרההוןופריטיהחברהשלהתפעוליים

המזו־תזרימיאתלהשיגמנתעלנדרשים

מנים,

$TS1$,המזומנים$TS1$

$DN2$,המזומנים$DN2$בתזריםביטוילידיבאשווייםולכן

המהוון,

הנו־הערךאתלהעריךישבניתוח

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$הבלתיהחופשיהמזומניםתזריםשל

Unleveledממונף Free Cash Flows.)

התו־מןהפעילות.שוויאתמייצגזהסכום

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$,ההת־שוויאתלהפחיתיששתתקבל

חייבויות

$TS1$ההתחייבויות$TS1$

$DN2$ההתחייבויות$DN2$ולהוסיףההערכה,למועדהכספיות

העוד־הנכסיםשלהשוויאומדןאתלה

פים,

$TS1$,העודפים$TS1$

$DN2$,העודפים$DN2$השוויאתלקבלכדיכאלה,שישנםככל

העצמי.ההוןשלהכולל

העתי־המזומניםתזרימיהיווןבגישת

דיים

$TS1$העתידיים$TS1$

$DN2$העתידיים$DN2$DCF,)להיותאמורהחזויהתזרים

הצפויים,התזרימיםשלמשוקללממוצע

המלאהטווחאתבחשבוןמביאשהואתוך

fullrangeאולם,האפשריות.התוצאותשל

חברותשלהשוויאתלאמודבאיםאנוכאשר

בדרךלפעולקושיקיים)סטראט־אפ(,הזנק

רחבהאפשריותהתוצאותשטווחמשוםזו

מעס־יותרמסוכניםהזנקמיזמייחסית.

קים

$TS1$מעסקים$TS1$

$DN2$מעסקים$DN2$נתו־העדרבשלבגרות.לכדישהגיעו

נים

$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים$DN2$גםולעיתיםהמכירות,אודותהיסטוריים

הפוטנציאלי,לשוקבנוגעמידעהעדרבשל

אפשריים,הםתרחישיםשליותררחבמספר

לחיזוייותרוקשהיותררחבהתוצאותוטווח

בוגרים.עסקיםמאשר

שלמדירבהמידהישאלו,בנסיבות

שוויהערכתבתוצאותסובייקטיביות

שלהמקובלתבשיטההנערכתהזנקלחברת

DCFלחברותשוויהערכותרבים,במקרים

"ניפוח־קיצוץ",שלבגישהמאופיינותהזנק

תחזיותהשווימעריךמציבמחדדהיינו:

הואומאידךהפעילות,לתוצאותאופטימיות

למינהלביה״סרו״ת,עדן,יורםערופ'

המכללהשלהאקדמיהמסלולעסקים,

בינלאומי,דסקכהן,אביעדלמינהל;

סולצ׳ינסקי,גרגוריהון;שוקי׳לידר

יועציםפאהךקנה

באופןגבוהיםהיווןשיעורילפיאותןמהוון

ואףלשנה°04/0ל־לעיתים)המגיעיםחריג

מעריכיכינמצא,רביםבמקריםלכן,יותר(.

הערכהלתוצאותלהגיעעשוייםשוניםשווי

מבלימשמעותית,בצורהמזוזוהשונות

לבחוןנאותיםכליםהמשתמשיםבידישיהיו

יותר.נאותההערכהאיזו

להתגבר,כדישהוצעוהפתרונותאחד

בהערכתאלוקשייםעלחלקי,באופןלפחות

Theגישתיישוםהואהזנקמיזמישלשווי

FirstChicagoBank Approach."

מספרמבצעהשווימעריךזובגישה

הנחתתחתחברהלאותהשוויהערכות

המע־מכן,לאחרהערכה.בכלשונהתרחיש

ריך

$TS1$המעריך$TS1$

$DN2$המעריך$DN2$שנתקבלולהערכותהסתברויותמעניק

מחשבולבסוףהשונים,התרחישיםתחת

הלכההמהווה,החברה,שלהכוללהשוויאת

שהת־השוויםשלמשוקללממוצעלמעשה,

קבלו

$TS1$שהתקבלו$TS1$

$DN2$שהתקבלו$DN2$זובגישהאולם,ותרחיש.'תרחישבכל

ישהשווימעריךשלהסובייקטיבילשיקולגם

ההערכה.בתוצאותמכריעמשקל

שבוהפרטיבמקרהמתמקדזהמאמר

לשווייותראובייקטיבייםנתוניםקיימים

הערכתאתלבססניתןעליהםההזנקחברת

שביצעההוןמגיוסיהנגזריםנתוניםהשווי,

משקי־שלהתחייבותו/אולאחרונההחברה

עים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$הוןגיוסבתוכניתלהשתתףחיצוניים

מדובראלו,מעיןבמקריםהקרוב.בעתיד

מרצון,למנפיקמרצוןמשקיעשביןבעסקות

עלללמודניתןמהןמושכלבאופןהפועלים

החברה.פעילותשלההוגןהשווי

ההזנקלמיזמיההוןשגיוסיעקא,דא

מורכבים,הוןבמכשיריכלל,דרךנעשים,

עדי־זכויותבעלותבכורהמניותבעיקר

פות

$TS1$עדיפות$TS1$

$DN2$עדיפות$DN2$למניות.ואופציותהרגילות,המניותעל

הוגןשווילהיגזרעשויאלו,מעיןבמקרים

נקובערךבעלותשוניםמסוגיםלמניותשונה

זהה.

ההוגןהשוויאתלקבועהשווימעריךעל

כךאגבו״לחלץ"המניותמסוגיאחדכלשל

דרךהרגילות.המניותשלההוגןהשוויאת

המודלבעזרתהיאזומטלהלביצועאפשרית

ואח־מרטוןע״ישהוצעאופציותלתמחור

רים.

$TS1$.ואחרים$TS1$

$DN2$.ואחרים$DN2$האמריקניהמדריךע״ימומלצתזודרך

החש־רואילשכתשפרסמהשווילהערכות

בון

$TS1$החשבון$TS1$

$DN2$החשבון$DN2$:״-בארה״בValuation of Privately-Held

Company EquitySecuritiesIssued:להלן(

הבאבפרקאופציות״(.לתמחור״המודל

אופציות.לתמחורהמודלעיקריאתנציג

)לרבותהמודליישוםאתנדגיםהשניבפרק

דוגמאבעזרתלעובדים(באופציותהטיפול

בסו־בקצרהנדוןהשלישיבפרקמספרית.

גיות

$TS1$בסוגיות$TS1$

$DN2$בסוגיות$DN2$המודל,יישוםאגבהמתעוררותנוספות

ניירותלהערכתמודליישוםשאלתא.ובהן:

הערךניירותשבולמקרהסחירים,ערך

בהל־הטיפולב.נסחרים;אינםשהונפקו

וואות

$TS1$בהלוואות$TS1$

$DN2$בהלוואות$DN2$יישוםשאלתג.המודל;יישוםבעת

עתידיהוןגיוסמתוכנןשבולמקרההמודל

התרחש(.)שטרם

אופציותלתמחורהמודלן.

שנותבראשיתפותחההאופציותתורת

בלק,פישרע״יהקודמתהמאהשל70ה־

יסודמושכלמרטון.ורוברטשולסמיירון

אופצייתשביןהקשרהואהאופציותבתורת

putלאופצייתcall".מראה,הקשראירופיים

עםאירופיתcallרכשאופציותשלשוויכי

שווהידועים,פקיעהותאריךמימושתוספת

אותםבעלתאירופיתputמכרלאופציית

שוויוןולהיפך.פקיעהותאריךמימושתוספת

השוויוןאם".Put-callparityבשםידועזה

הזדמנותנוצרתאזימתקיים,איננוהנ״ל

ארביטראז'(.)רווחיסיכוןללארווחלהשגת

אפיוןלצורךהמודלאתלהרחיבניתן

גישההמחשתלצורךחברה.שלהוןמבנה

הוןשבמאזנהחברהשלפנינולמשלנניחזו,

שאינןחובבאיגרותהממומניםונכסיםעצמי

"תלושבעלותחוב)איגרותריביתנושאות

zero-coupon/"DDN.)איג־כיבנוסף,נניח

רות

$TS1$איגרות$TS1$

$DN2$איגרות$DN2$שניםחמשבעודלפירעוןעומדותהחוב

מחלקתאיננהושהחברהשלבתמורה

דיבידנדים.

יהיהשניםחמשבתוםהנכסיםשוויאם

לפרועיבחרוהמניותבעליאזיK-nגבוה

בתוםהנכסיםשוויאםהחוב.איגרותאת

המניותבעליcarנמוךיהיהשניםחמש

החובבעליואזרגלפשיטתעללהכריזיבחרו

בחברה.השליטהאתכורחםבעליקבלו

שניםחמשבעודהמניותהוןשווילפיכך,

Atמביןהמקסימוםיהיה K,,)כאשר

Atבאותוהנכסים/הפעילותשוויאתמסמל

לבעליכילטעון,ניתןאנליטיבאופןמועד.

נכסיעלCallרכשאופצייתישהמניות
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הואשלההמימושתוספתשמחירהחברה,

החוב(.איגרותשלהפדיון)סכום

הםהחוב?איגרותבעלילגביומה

מביןהמינימוםאתשניםחמשבעודיקבלו

At,.)פורמליבאופןזאתלכתובניתן

אותוהסכוםאתולהציגשונה,מעטבצורה

כך;שניםחמשבעודהאג׳׳חבעלייקבלו

max)K At, שוויאחרות,במילים([.0[

שלהנוכחיהערךהואכיוםהחובאיגרות

אירו־Putמכראופצייתשלשוויבניכוי

פית

$TS1$אירופית$TS1$

$DN2$אירופית$DN2$תוספתבעלתשנים,חמששללתקופה

של<מימוש

אופ־שלהשוויאתמסמליםו־קאם

ציות

$TS1$אופציות$TS1$

$DN2$אופציות$DN2$callputחמשבעודהחברהנכסיעל

המניות;הוןשווימתקיים:אזישנים,

PV(K)החוב.שווי

כיוםהחברהנכסישוויאתבנוסףנסמן

לסכוםשווהלהיותחייבהנכסיםשווי\.

למי־המשמשיםהמכשיריםשלהכולל

מון

$TS1$למימון$TS1$

$DN2$למימון$DN2$.הנכ־ששוויהיאהמשמעותהנכסים

סים

$TS1$הנכסים$TS1$

$DN2$הנכסים$DN2$לסכוםלמעשה,הלכהשווה,להיותחייב

ש:כךהחוב,ושוויהמניותהוןשווישל

A0=c+[PV(K)-Pהנ״להמשוואהאתנסדר

שנתקבלההתוצאהx+PV(K)=p+A0ונקבל:

אופציותביןהמתקייםהשוויוןלמעשההיא

callו־put-callparity)put.)

שבוביותר,המורכבלמקרהנעבורמכאן

עדיפותבעלישוניםמסוגיםמניותהונפקו

הנפקה,)דוגמתנזילות""אירועבקרותשונה

לצדהפעילותאובחברההשליטהמכירה

הנכ־ומימושפירוקעלהחלטהאושלישי,

סים(.

$TS1$.)הנכסים$TS1$

$DN2$.)הנכסים$DN2$השוויאתלהעריךניתןכזה,במקרה

המניותשלהשוניםמהסוגיםאחדכלשל

שנקראתבאסטרטגיהשימושבאמצעות

CallBullSpread."

אופציותמצמדמורכבתזואסטרטגיה

Callב־האחתהאופציהLongוהאופ־

ציה

$TS1$והאופציה$TS1$

$DN2$והאופציה$DN2$־"השנייה!int ."Shortהמקרהלעומת

אחדמסוגמניהישבולעיל,כאמורהפשוט

אחתCallאופצייתמהווהאשרבחברה

החברה.נכסיעל"(Long)!־"

CallBullSpreadבאסטרטגייתהשימוש

Liq)-המימושלעדיפותביטוילתתמאפשר

uidation preferenceמסוגיאחדכלשל

נזי־אירועבקרותהחברהשלהערךניירות

לות.

$TS1$.נזילות$TS1$

$DN2$.נזילות$DN2$,המי־עדיפותאתלבחוןחשובלפיכך

מוש

$TS1$המימוש$TS1$

$DN2$המימוש$DN2$שלהערךניירותמסוגיאחדכלשל

אתולדרגנזילות,אירועבקרותהחברה

המימושלעדיפותבהתאםהערךניירות

קדימהזכותבכורהלמניותלמשל,כך,שלהם.

המימוש.לעודפירגילותמניותפניעל

סוגיכלשלהשוויכימניח,המודל

השוויהערכתלמועדנכוןהשוניםהמניות

נזילות.אירועבעתהפעילותמשווינגזר

הפעי־שוויאתלאמודהיאהמודלמטרת

לות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$פרמט־)בעזרתהשוויהערכתלמועד

רים

$TS1$פרמטרים$TS1$

$DN2$פרמטרים$DN2$אתממנוולגזורהאופציות(,מודלשל

שהנ־הערךניירותמסוגיאחדכלשלשוויו

פיקה

$TS1$שהנפיקה$TS1$

$DN2$שהנפיקה$DN2$בכורהמניותרגילות,)מניותהחברה

ואופ־משתתפותבכורהמניותהמירות,

ציות(.

$TS1$.)ואופציות$TS1$

$DN2$.)ואופציות$DN2$ערךניירו/אוחובשלסוגכלשווי

באירועלקדימותםבהתאםנקבעהחברהשל

הפעי־בשווילהשתתפותולזכותםהנזילות

לות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$החברה.'־של

לפי

$TS1$החברה.'לפי$TS1$

$DN2$החברה.'לפי$DN2$ייתכןהמודל,שלהמתודולוגיה

בהתאםשוניםאירועיםבחברהשיתרחשו

מניות.סוגכלבעלישלהכדאיותלשיקולי

הנזילותבמועדהפעילותשווילדוגמא:

הבכורההמניותבעלישיקוליעלישפיע

ועלהמניות,המרתכדאיותבדברההמירות

מימושכדאיותבדברהאופציותבעלישיקולי

האופציות.

סוגלכלשישלקדימותביטוילתתכדי

השווהמימושתוספתמניחיםאנוערך,נייר

העדיפיםהערךלניירות"השייך"לשווי

ישהקדימויות,לסדריבהתאםזה.ניירעל

הזכויותאתהמבטאיםשווימרווחילקבוע

מרווחבכלהפעילות.בשוויערךניירכלשל

הערךניירותלסוגיזכותקיימתומרווח

אוהמסויםהמרווחמלואאתלקבלהשונים

ממנו.חלק

גםלעובדים.אופציותלגביהדיןהוא

מסוימיםממרווחיםחלקלקבלזכותישלהן

הנזילותאירועבמועדהפעילותששווי)ככל

כדאייהיהשלעובדיםכדימספיקגבוהיהיה

חלקןלפיהאופציות(מימושעללהחליט

זה.במרווחהיחסי

מספריתדוגמא

הוקמההתוכנהבתחוםהפועלתהנזקחברת

000,01שלנפרעמניותבהון2010בתחילת

לעוב־החברההנפיקהכןכמומניות.

דיה

$TS1$לעובדיה$TS1$

$DN2$לעובדיה$DN2$הניתנותאופציות000,2תמורהללא

נוסףבנתוןכמפורטרגילותלמניותלהמרה

שלההמניותמבעליוקיבלהבהמשך,

דולרמיליוןשלבסכוםבעליםהלוואות

בהמשך.נוסףבנתוןכמפורט

גיוססיבוב.ו2102.1ב־השלימההחברה

דולרמיליוןשלבהיקףחיצוניםממשקיעים

)להלן:א׳בכורהמניות000,5הנפקתע״י

למניתדולר000,1שלמחירלפיא"("מב׳׳כ

החברהבתזכירשהוגדרובכורה.הזכויות

הן:איבכורהלמניות
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שלבשיעורריביתנושאותא׳מב״כ

עםיחדתשולםהריביתכאשרלשנה,°0

כמצויןעתידינזילותאירועבמועדהקרן

מכירתלציבור,ראשונה)"הנפקהבהסכם

פירוק"(.אובחברההשליטה

פירעון.מועדנקבעלאא'למב״כ

רגי־למניותלהמרהניתנותא'מב״כ

לות

$TS1$רגילות$TS1$

$DN2$רגילות$DN2$1:1שלביחסהחברהשל

פניעלעודפותזכויותישאילמב״כ

פירוק.בעתהחברהשלהרגילותהמניות

בחברההמניותסוגימוצגיםבטבלה

לעיל.כאמורהגיוססיבובהשלמתלאחרמיד

נוספים:נתונים

שלהפקיעהמועדלעובדיםאופציות

המימושמחיר0202.21.13הואהאופציות

האופציותדולר.300הואאופציהכלשל

אירועבקרותאו7102.1.1מ־החליבשילו

שבהם.כמוקדםנזילות,

השלמתלמועדנכוןבעליםהלוואת

יתרתבחברהקיימת2102.1.1הגיוס

יתרתדולר.099,441,1בסךבעליםהלוואת

המקו~ההלוואהמקרןמורכבתההלוואה

בסךצבורהוריביתדולר000,000,1בסךרית

הלוואהשלהפירעוןמועדדולר.099,441

כמו־נזילות,אירועבקרותאו2202.1.1הוא

קדם

$TS1$כמוקדם$TS1$

$DN2$כמוקדם$DN2$.דולריתריביתצוברתההלוואהשבהם

עםיחדתשולםאשר%7שלשנתיבשיעור

פירוק,בעתהתקופה.בסוףההלוואהקרן

איבכורהלמניותביחסבכירההיאההלוואה

החברה.שלהרגילותולמניות

נמצאתבוההתפתחותלשלבבהתאם

סובייקטיביותלהערכותובהתאםהחברה

אירועשמועדהיאההערכהההנהלה,של

שנים.כשלושבעודיחולהנזילות

בעזרתהרגילותהמניותשוויחילוץ

המניותשוויאתלחלץכדיהאופציות.מודל

סכוםבדברמהנתוןהחברהשלהרגילות

המודלבעזרתדולר(מיליוןהאחרוןהגיוס

רב־בגישהלנקוטעלינואופציות,לתמחור

שלבית.

$TS1$.רבשלבית$TS1$

$DN2$.רבשלבית$DN2$הם:הפתרוןשלבי

המר־וחלוקתהמימושמחיריקביעתו.

ווחים

$TS1$המרווחים$TS1$

$DN2$המרווחים$DN2$בקרותהמניותשלהשוניםלסוגים

עתידי.נזילותאירוע

ששימשוהנוספיםהפרמטריםקביעת

הנכסים,שלתקן)סטייתהחישובבבסיס

לקרותעדהזמןותקופתסיכוןחסרתריבית

הנזילות(.אירוע

השוניםהמניותסוגישוויאומדן

האיטרציה.בתהליך

אחדכליישוםאופןאתנדגיםלהלן

הנ״ל.השלבים

וחלוקתהמימושמחיריקביעתשלב

המניותשלהשוניםלסוגיםהמרווחים

נכללבטבלהעתידי.נזילותאירועבקרות

בקרותהנשייהלסדרבנוגעתמציתיהסבר

שכותרתובלוחהימניהטורנזילות.אירוע

Longפוזיצייתמייצגlongבעלתבאופציה

השנישהטורבעודלמשקיע,חיוביערך

שכותרתומימין
",

פוזיצייתמייצג0112

shortלמשקיע.שליליערךבעלתבאופציה
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המימושתוספותחישובאופןמוצגבטבלה

בטבלההוצבואלותוספותמרווח.בכל

הנדר־הפרמטריםאמידתשלב

שים

$TS1$הנדרשים$TS1$

$DN2$הנדרשים$DN2$לצורךהאופציות.מודליישוםלצורך

לאמודצריכיםאנוהאופציותמודליישום

שיעורהתקן,סטייתובהןפרמטריםמספר

עדהזמןותקופתהסיכון,חסרתהתשואה

למימוש.

אנוכאשרהתקן:סטייתאומדן

ציבו־לחברותהאופציותמודלאתמיישמים

ריות

$TS1$ציבוריות$TS1$

$DN2$ציבוריות$DN2$היססו־סחירותנתונילגביהןשיש"

ריים",

$TS1$,"היססוריים"$TS1$

$DN2$,"היססוריים"$DN2$התקןסטייתעלללמודנוהגיםאנו

מדוברכאשרזאת,לעומתאלו.נתוניםמתוך

ברא־הנמצאותסחירות,בלתיהזנקבחברות

שית

$TS1$בראשית$TS1$

$DN2$בראשית$DN2$סחי־נתונילפנינואיןהעסקית,דרכן

רות

$TS1$סחירות$TS1$

$DN2$סחירות$DN2$.היאהמקובלתהפרקטיקההיסטוריים

התקןסטייתעלממוצעיםנתוניםלהציב

ההתפ־ושלבהחברהפועלתבוהענףלפי

תחות

$TS1$ההתפתחות$TS1$

$DN2$ההתפתחות$DN2$באר־להבחיןמקובלנמצאת.היאבו

בעה

$TS1$בארבעה$TS1$

$DN2$בארבעה$DN2$הוןמיזםשלעיקרייםהתפתחותשלבי

בטבלהכמתוארסיכון,

־ותזיאירועבקרותהנשייהוסדרהמרווחיםייחוסש?תמציתיהסבר׳ה\ב

המימושמהיריקביעת"ה\ב

רגילות.למניותהעובדיםשבידיהאופציותהמרתעםמימושתוספתהזרמתבגיןדולראלף600כולל
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סיכוןההוןמשקיעישידרשוהתשואה

נמצאבוההתפתחותלשלבבהתאםפוחתת

ה׳׳זרע"בשלבהנמצאשלמיזםבעודהמיזם:

שלשנתיתתשואההמשקיעיםידרשו

בתשואהלהסתפקמוכניםיהיוהם°05/0כ־

בשלבהנמצאבמיזםלהשקעה%03של

למיזם°02/0שלובתשואהההתרחבות,

שלהתקןסטיותגםהמאוחר.בשלבהנמצא

ההתפת־לשלבבהתאםפוחתותהתשואה

חות

$TS1$ההתפתחות$TS1$

$DN2$ההתפתחות$DN2$המיזם.נמצאבו

עלהנתוןבהצבתקושיאיפוא,קיים,

למועדשעדוצפויבמקריםהתקןסטית

שלבלעבורצפויההחברההנזילותאירוע

צריכההתקןסטייתגםולכןהתפתחות,

אתמקטיניםאנוהמודל.כדיתוךלהשתנות

הצבתבאמצעותהנ״להחיסרוןשלההשפעה

שלרחבממדגםהנלקחיםתקןסטייתנתוני

התפתחותבשלביהנמצאותהזנקחברות

תקןסטייתזהממדגםגוזריםאנושונים.

שהמיזםההסתברויותאתהכוללתממוצעת,

שונים.'התפתחותשלבייעבור

החישובלצורךהנחנושלפנינובדוגמא

°84.77/0שלבגובההנכסים()שלתקןסטיית

דמודראןפרופ׳שמפרסםלנתוניםבהתאם

הפועלותלחברותנכסיםשלתקןלסטיית

התוכנה.בתחום

הסיכון.חסרתהתשואהשיעוראומדן

חסרתתשואהשיעורהחישובלצורךהנחנו

USDלריביתבהתאם%03.0שלסיכון OIS

Swapלמועדנכוןשנים,שלוששל"לתקופה

להשתמשגםניתן(.2102.1.1ההערכה

ארה״בממשלתשלחובאיגרותעלבתשואה

משוםזאת,עםיחדהרלוונטית.לתקופה

לתמ־מודלעלמתבססההערכהשמודל

חור

$TS1$לתמחור$TS1$

$DN2$לתמחור$DN2$,הייחוסריביתכיסבורים,אנונגזרים

קרי:OISריביתהיאהנכונה)בנצ׳מרק(

הואכאשרהמשקיעשישלם/יקבלהריבית

-סיכוןהוןמיזםשלההתמתחותשלביטבלה
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cost)"האופציהשלהמגדרהתיקאתבונה

of carry.)"

כללבדרךהנזילות.אירועמועד

בכתבבמפורשמצויןהאופציהמימושמועד

כאשרשלפנינו,במקרהאולם,האופציה.

אופ־לתמחורבמודלשימושעושיםאנו

ציות

$TS1$אופציות$TS1$

$DN2$אופציות$DN2$צרי־אנוחברות,שוויהערכתלצורך

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$,מהודעתנו,שיקולמיטבלפילהניח

בדוגמאנזילות.אירועלקרותהסבירהמועד

החברה,הנהלתהערכתאתאימצנושלפנינו

יהיהנזילותאירועלקרותעדהזמןפרקלפיו

שנים.שלוש

ניירותסוגישוויאומדןהשלישי:השלב

הרגילות.המניותשוויוחילוץהשוניםהערך

ב:נסמן

C1אופציתשוויCallתוספתבעלת

.0מימוש

C2אופציתשוויCallתוספתבעלת

.266,204,1מימוש

C3אופציתשוויCallתוספתבעלת

.266,750,8מימוש

C4אופציתשוויCallתוספתבעלת

.266,750,11מימוש

C5אופציתשוויCallתוספתבעלת

.266,756,11מימוש

C6אופציתשוויCallתוספתבעלת

.266,920,42מימוש

:cפוזיציתמסמל)+(כאשר, "Long

״.shortפוזיצייתמסמל

השו־המניותסוגישלהשווילפיכך,

נים

$TS1$השונים$TS1$

$DN2$השונים$DN2$מסבבהנגזרהאיטרציה,בתהליךשנקבע

ע״ילביטויניתןדולרמיליוןשלהגיוס

כדלקמן:הבאות,המשוואות

איבכורהמניותשווי

C2-C3) C6 /000,5[

])000,2+000,01+000,5(000,000,55

הרגילותהמניותשווי

C3-C4) (C5-C6) /000,01[

])000,2+000,01(C6 /000,01[*

])000,2+000,01+000,5(

לעובדיםהאופציותשווי

C5-C6) 1(/000,2[ ])000,2+000,0

C6 ])000,2+000,01+000,5(/000,2[

ישאלו,משוואותשלהפתרוןלצורך

החברהנכסישלהכוללהשוויאתלמצוא

שוויאיטרטיבי.בתהליךAoפעילותה()או

האיטר־לתהליךבהתאםשנחלץהנכסים

ציה

$TS1$האיטרציה$TS1$

$DN2$האיטרציה$DN2$כילב,אליושםדולר.756,449,21הוא

למטרה״"חתירהבפונקציתלהיעזרניתן

שלהפופולאריתהמדףבתוכנתהנכללת

התה־אתיחסית,בקלותלבצע,כדי"אקסל"

ליך

$TS1$התהליך$TS1$

$DN2$התהליך$DN2$.האיטרטיבי

אחדכלשלשוויןאתנגזורזהמשווי

כמפורטהחברה,שלהערךניירותמסוגי

בטבלה

ההוגןהשוויסה׳׳ככילציין,הראוימן

דלעיל(בדוגמההבעלים)הלוואתהחובשל

לשווילהסתכםצריךהשוניםהמניותוסוגי

אתנוסיףאםדולר(.756,449,21הנכסים

בהבנקודההמרווחשוויואתהחובשווי

המר־שווי)קרי,רציפהאיננההפונקציה

ווח

$TS1$המרווח$TS1$

$DN2$המרווח$DN2$מןשנובעל־מימושתוספתשבין

ממימושכתוצאההפעילותבשוויהגידול

החישובתוצאותתמציתטבלה
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המי־מחירוהזרמתלעובדיםהאופציות

מוש

$TS1$המימוש$TS1$

$DN2$המימוש$DN2$)בעוגההחלקיםכלסךכינקבל,לחברה

אופציותמ״ר,א',מב״כבעלים,הלוואת

הנכ־)שווילשלםמסתכםהטכניוהמרווח

סים(.

$TS1$.)הנכסים$TS1$

$DN2$.)הנכסים$DN2$ניתןהטכניוהמרווחהחובשוויאת

שוויאתחילצנובההשיטהבאותהלחלץ

לעיל.כאמורהשוניםהמניותסוגי

המתאימותהמשוואותבנייתלאחר

המרווחשוויולחילוץהחובשווילחילוץ

בדו־נאמדהחובשוויכיהתקבל,הטכני,

גמא

$TS1$בדוגמא$TS1$

$DN2$בדוגמא$DN2$המר־ושווידולר,273,392,1ב־דלעיל

ווח

$TS1$המרווח$TS1$

$DN2$המרווח$DN2$בנספחדולר.737,961ב־נאמדהטכני

ביצועאופןבדברקצרהסברנכלללמאמר

שלהמדףתוכנתבאמצעותהחישובים

אקסל.

הואהדוגמאמןהעולהמענייןנתון

שלההוגןשלהשווישביןהמשמעותיהפער

המשקףפערהרגילה,והמניההבכורהמנית

זוהבכורה.מניתשלהעודפותהזכויותאת

שוויאתגוזרשהיהנאיבישחישובהסיבה

במניותהגיוסמסכוםהרגילותהמניות

שלהעדיפותמהזכויות)בהתעלםהבכורה

נכון.אינוהבכורה(,מניות

נוספותסוגיות

מותנההוןוגיוסהושלםשטרםהוןגיוס

הערכתלבצעצורךישרביםבמקרים

כאשרהחברה,שלהרגילותלמניותשווי

ההון.גיוססבבהשלמתערבניצבתהחברה

אופייניים:תרחישיםמספרכאןייתכנו

אלאמשקיעים,עםהסכמיםנחתמו

כפו־עדייןהגיוסוביצועההסכמיםששכלול

פים

$TS1$כפופים$TS1$

$DN2$כפופים$DN2$מהמשקיעים.חלקשלנאותותלבדיקות

מסוים.סכוםלגייסמתכננתהחברה

הסכמיםנחתמוההערכהלמועדעד

גיוסהמבטיחיםמשקיעיםעםמחייבים

החברההנהלתלהערכתמהסכום.חלקשל

להש־נוספיםמשקיעיםלגייסתצליחהיא

למת

$TS1$להשלמת$TS1$

$DN2$להשלמת$DN2$זהים)בתנאיםהמתוכנןהגיוססכום

הסכמיעלחתמושכברהמשקיעיםשללאלו

השקעה(.

מהיהיא,אלומעיןבמקריםהשאלה

יושלםאכןההוןשגיוסהסבירותרמת

כךיותר,גבוההלכךשהסבירותככלבמלואו.

אפש־דרךבמודל.להשתמשיותריהיהנכון

רית

$TS1$אפשרית$TS1$

$DN2$אפשרית$DN2$הסבירותאומדןע״יהיאזאת,לעשות

המת־השוויומכפלתישולם,אכןשהגיוס

קבל

$TS1$המתקבל$TS1$

$DN2$המתקבל$DN2$הגיוס.תהליךלהשלמתבהסתברות

יהיהמהגםלקבועעלינויהיהזה,במקרה

ייכשל,שהגיוסההנחהתחתהחברהשווי

גםבחשבוןולהביאבחלקו,רקיושלםאו

FirstChiשללגישהבדומהאלו,תרחישים

cago Bankלעיל.שתוארה

שימוששלזוגישהכיסבורים,אנו

גיוסכאשר)גםהוןלגיוסשנחתמובהסכמים

נאותהלהיותעשויההושלם(,טרםההון

מאשרהזנק,חברותשלשוויןלאומדןיותר

מזומ־תזרימיהיווןשלהמקובלתהגישה

נים

$TS1$מזומנים$TS1$

$DN2$מזומנים$DN2$,שההסתברותככלכאמורוזאתעתידיים

גבוהההיאכמתוכנןיושלםההוןשגיוסלכך

מורכ־למקריםגםאותהליישםניתןיותר.

בים

$TS1$מורכבים$TS1$

$DN2$מורכבים$DN2$שונים.אפשרייםתרחישיםהכוללים

עלוליותרמורכביםלמקריםהמודליישום

ולעיתיםיותר,מורכביםחישוביםלגרור

נוספות.הנחותהנחתגםמחייב

בהלוואותהטיפול

נמצארגילות,לחברותבניגודהזנק,בחברות

חובאינןההלוואותכיקרובות,לעיתים

הוניותלהשקעותדומותאלאהרגיל,במובן

)ביןבעליםהלוואותשלבצורההמתבצעות

מיסוי(.משיקוליגםנעשההדברהיתר,

עדבחברהנשארותכללבדרךאלוהלוואות

נזילות.אירועלמועד

גישותשתילמצואניתןבפרקטיקה,

בחברותבהלוואותלטיפולבנוגעעיקריות

גישההאופציות.מודלליישוםבהקשרהזנק

בחברההקיימותמההלוואותמתעלמתאחת

ניתןהשנייהבגישהואילוהמודל,יישוםבעת

מחיריקביעתבעתבמודלביטוילהלוואות

השוניםלסוגיםהמרווחיםוחלוקתהמימוש

עתידי.נזילותאירועבקרותהמניותשל

ההוןמבנהכילהדגיש,הראוימןזהלענין

מודליישוםבעתהזנקחברתשלהרלוונטי

מועדבעתשיהיהההוןמבנההואהאופציות

שהמדוברככללפיכך,עתידי.נזילותאירוע

אלאהרגיל,במובןחובשאינןבהלוואות

המתבצעותהוניותלהשקעותיותרדומות

להישארהצפויותבעליםהלוואותשלבצורה

יותרנכוןנזילות,אירועלמועדעדבחברה

לדו־)בדומהבמודלאנדוגניביטוילהםלתת

גמא

$TS1$לדוגמא$TS1$

$DN2$לדוגמא$DN2$,הבע־להלוואותביטויניתןבהדלעיל

לים

$TS1$הבעלים$TS1$

$DN2$הבעלים$DN2$.)בחברה

Discountסחירותאיבשלניכוי for

Lack of Marketability(DLOM

לחב־ו/אופרטיותלחברותשוויבהערכות

רות

$TS1$לחברות$TS1$

$DN2$לחברות$DN2$לגרועמקובלסחירות,דלותציבוריות

סחירות.איבשלניכויהמתקבלההוןמשווי

האמפיריהממצאהואזהלניכויההצדקה

)פרמיתפיצוידורשיםהמניותבעלילפיו

סחירותלאבחברותלהשקעהנוספת(סיכון
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סחירות.דלותאו

האםהשאלה,עולהשלפנינובמקרה

מלמדתעתידינזילותאירועעלההתבססות

השונים,המניותסוגישלהסחירהשוויעל

שלהן,סחירהלאהשוויעלללמודכדיולכן,

סחי־איבשלניכיוןבחשבוןלהביאיש

הערות

$1ST$1$1יחסST$

$2ND$1$2יחסND$אצל:למשלראו

Abrams 002(I),"Quantitative

Business Valuation",Irwin Library,

Part V, Ch. ,21"ValuingStart-Ups".

American Instituteof Certified 2■

Public Accountants, ,)4002(

Valuation of Privately-held-

company EquitySecuritiesissued

as Compensation,PracticeAid. New

York: Task Force of the A1CPA

הבאה:בטיוטאעדכוןכןוכמו

Valuation of Privately-Held-

Company EquitySecuritiesIssued

as Compensation,WorkingDraft

ofAICPA Accountingand Valuation

Guide, Released August ,012012

הבאים:בפרסומיםלמשלראו

Fischer Black and Myron Scholes

,)3791("The Pricingof Optionsand

שנות־שווימעריכיישנםבפרקטיקה,רות.

נים

$TS1$שנותנים$TS1$

$DN2$שנותנים$DN2$ומעריכיסחירותאיבשללניכויביטוי

היא,דעתנוביטוי.לכךנותניםשאינםשווי

)במקרהבכורהבמניותההוןגיוססכוםכי

כנקודתבמודלששימשדולר(מיליוןשלנו

המניותושוויהנכסיםשווילחילוץמוצא

CorporateLiabilities",TheJournal

of PoliticalEconomy, Vol. ,18No.

,3pp. 456-736

אצל:וכן

Robert C. iMerton, ,)3791("Theory

of Rational OptionPricing",The

BellJournalof Economics and

Management Science, Vol. ,4No.

,1pp. .381-141

Robert C. Merton, ,)4791("On the

Pricingof CorporateDebt: The

Risk Structure of InterestRates",

The Journalof Finance, Vol. 29

pp. 074-944

למיירולכלכלהנובלפרסהוענק997בשנת

לפיתוחתרומתםעלמרטוןולרוברטשולס

נסעלהעלתההפרסועדתהאופציות.תורת

שנפטרבלק,פישרשלהמכרעתתרומתואת

האופציות,תורתלפיתותtrrrtבשנת

הניתנתאופציההיא"אירופאית"אופציה

במועדרקאותההרוכשע״ילמימוש

הי<בארץ.מעו״ףאופציותכדוגמתפקיעתה,

למימושהניתנתאמריקנית,מאופציהשונה

שבי־ניכיוןמבטאכברוהאופציות,הרגילות

צעו

$TS1$שביצעו$TS1$

$DN2$שביצעו$DN2$איןולכן,הסחירותאיבשלהמשקיעים

מיתרהסחירותאיבשלנוסףלניכוימקום

המניות.סוגי

לתאריךעדהאופציה,חייבמהלךמועדבכל

המימוש.

והרלוונטיותהמודלשלמפורטתלהדגמה

אצל:גםראוהזנקלחברתשלו

NeilJ.Beaton, ,)0102(Valuing

EarlyStageand Venture-Backed

Companies,JohnWiley Sons Inc

לכשעצמוהנ״להמשתניםמשלושתאחדלכל

האופציה.שוויעםחיוביקשר

אצל:למשלראו

Hitchner R. James 102(,)1Financial

Valuation, Applicationsand

Models, 3rdcdition,WileyFinance,

Ch. 24 F: "Valuationof earlystage

".technologycompanies

דמודראן,פרופ'שפרסםבנתוניםנעזרנואנו

בכלחברות100כ־שלמדגםביצעאשר

שלארוךלטווחהתקןסטייתאתואמדענף

ענף.בכל)נכסים(הפעילות

Over-NightIndex Swap 9.
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האקסלגיליוןבנייתנספח

הנכסיםשווי

המימושמחיר

נזילותאירועלמועדזמן

סיכוןחסרתריבית

הנכסיםשלתקןסטיית

האופציהשווי

ההערכה:תוצאות

)נתון(*איבכורהמניותשווי

רגילותמניותשווי

לעובדיםאופציותשווי

טכנימרווח

החובשווי

האיטרציה"."תאשינויע״י000,000,5הערךאתהנ״לבתאקבעלמטרה:חתירהפונקצית)*(

הנכסיםשווי
האיטרציהתאהאיטרציהתאהאיטרציהתאהאיטרציהתאהאיטרציהתאהאיטרציהתא

°5266,204,1$266,750,8$266,750,11$266,756,11$266,920,42$המימושמחיר

°0-300.300.300.300.300.3נזילותאירועלמועדזמן

°0903.0/°0903.00/°0903.00/°0903.00/°0903.00/°0903.00/0סיכוןחסרתריבית

°84.77/°84.770/°84.770/°84.770/°84.770/°84.770/0הנכסיםשלתקןסטיית

???האופציהשווי ??? 111 tv???

ההערכה:תוצאות

(C2-C3])המשוואהאתהזן)נתון(*א׳בכורהמניותשווי C6 1+000,5(/000,5[000,2+000,0

(C3-C4נ)המשוואהאתהזןרגילותמניותשווי (C5-C6) ])000,2+000,00/000,01[C6 000,2+000,01+000,5(/000,01[*

(C5-C6])המשוואהאתהזןלעובדיםאופציותשווי ])000,2+000,01(/000,2[C6* 1+000,5(/000,2[000,2+000,0

C4-C5המשוואהאתהזןטכנימרווח

C1-C2המשוואהאתהזןהחובשווי

האיטרציה"."תאשינויע״י000,000,5הערךאתהנ״לבתאקבעלמטרה:חתירהפונקצית)*(
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