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  2016יוני,  13 

  דיסקאונט בגין אי סחירות

  מאת: יוסי דקל

  

-בגין אי ע"פ מתודולוגיות מקובלות, בהערכת שווי של חברות פרטיות יש לקחת בחשבון דיסקאונט

הסחירות על מניות החברה. מחקרים אמפיריים מראים כי משקיעים בחברות פרטיות דורשים דיסקאונט 

בשווי החברה לאור העובדה שהחברה הינה חברה פרטית ואפשרויות ההנזלה של ההשקעה מוגבלות. 

בעיקר בבחינת מחקרים רבים נערכו לצורך בחינת הדיסקאונט בגין אי סחירות המניות. המחקרים בוצעו 

) לעומת מניות מקבילות ללא לעומת מניות מקבילות ללא החסימה restricted stocksשל מניות חסומות (

וכן להנפקות פרטיות שבוצעו בסמוך (אך מעט לפני) הנפקה ציבורית. חלקם אמפיריים וחלקם מבוססים 

  על מודלים כלכליים. 

  מחקרים  .1

במחקרם של  13%לבין  Emoryבמחקרו של  47%הפחתה נע בין במחקרים האמפיריים עולה כי שיעור ה

Columbia Financial Advisors, Inc שיעור הדיסקאונט אשר נמצא במחקרים מבוססי מודל כלכלי אף מגיע .

). כאמור, ע"פ ממצאי המחקרים ממוצע שיעור הדיסקאונט בגין אי Longstaff(במחקרו של  65%למעל 

(לפירוט מחקרים ראה נספח  53%-9%והחציון הינו בטווח שבין  47%-13%ין הסחירות הינו בטווח של שב

ד'). עם זאת יצוין כי הספרות המקצועית קובעת שעל מנת לאמוד את שיעור הדיסקאונט הספציפי 

המתאים לחברה המוערכת יש לקחת בחשבון מספר קריטריונים המשפיעים על גובה שיעור הדיסקאונט 

  הנדרש:

אחד הגורמים החשובים  -) Possibility of going public in the futureבעתיד (אפשרות סחירות  �

 בקביעת שיעור הדיסקאונט בגין אי הסחירות הינו הסתברות להיות חברה ציבורית בעתיד.

  

לחברה פרטית  שיעור הדיסקאונט - ) Liquidity of assets owned by the firmנזילות נכסי החברה ( �

עם מזומנים בקופה ואחזקות משמעותיות בניירות ערך סחירים יהיה נמוך יותר ממפעלים שרוב 

 נכסיה הינם ציוד ומכונות.

  

לחברה עם תזרים  -)) Financial Health and cashflows of firmאיתנות פיננסית של החברה ( �

 מזומנים חיובי שיעור הדיסקאונט יהיה נמוך.
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ככל שהחברה בעלת היקף מכירות, רווחיות ושווי שוק גבוה יותר, כך  -) Size of Firm( גודל החברה �

  שיעור הדיסקאונט נמוך יותר.

  סחירות:-להלן טבלה המרכזת תוצאות מחקרים שנעשו בנושא דיסקאונט בגין אי

  מקורות: 

1(  Bajaj, Mukesh, David J. Denis, Stephen P. Ferris, and Atulya Sarin. “Firm value and 

Marketability Discounts.” As seen in Valuation Concepts, Spring 2002 

2(  Emory, John D., “The Value of Marketability as Illustrated in Initial Public Offerings of Common 

Stock (Jan. 1994-June 1995),” Business Valuation Review, December 1995. 

3(  Gelman, Milton. “An Economist-Financial Analysis Approach to Valuing Stock of a Closely-Held 

Company,” Journal of Taxation, June 1972, pp. 352-354. 

4(  Johnson, B. A. 1999, Quantitative Support for Discounts for Lack of Marketability, Business 

Valuation Review, v16, 152-55. 

5(  Maher J. Michael, “Discounts for Lack of Marketability for Closely-Held Business Interest,” 

Taxes, Sept. 1976, pp. 562-571. 

6(  Moroney, Robert E. “Most Courts Overvalue Closely-Held Stock,” Taxes, March 1973, pp. 144-

154. 

7(  Pearson, Brian K. “The 2001 Marketability Discount Study” CPA Expert, Spring 2002 

8(  Pratt, Shannon, Robert Reilly, Robert Schweihs. Valuing a Business-4th Edition. McGraw- Hill 

Trade, August 2000 

9(  Silber, W.L., 1991, Discounts on Restricted Stock: The Impact of Illiquidity on Stock Prices, 

Financial Analysts Journal, v47, 60-64. 

10(  Trout, Robert R. “Estimations of the Discount Associated with the Transfer of Restricted 

Securities,” Taxes, June 1977, pp. 381-385. 

11(  Wright, Pat. “Discounting for Marketability.” As seen in Valuation Views, a publication of Special 

Business Studies Inc., February 2000. 

 



   
  
  
 

 

          הבראת חברות ■ניתוחי כדאיות    ■הערכות שווי חברות    ■  חוות דעת כלכליות ואקטואריות לבתי משפט  ■

        www.yossidekel.co.ilאתר:  ■       info@yossidekel.co.il דוא"ל: ■      054-4972205   -   04-6129076טל'  ■    , חיפה  35שד' המגינים  ■

  גישת האופציות  .2

(לשכת  AICPA -גישה מקובלת נוספת לשיעור ההפחתה הנדרש בגין אי סחירות, אשר מומלצת על ידי ה

סינטטית. בגישה זו, שיעור (קרי, אופציית מכר)  Putרואי החשבון בארה"ב), הינה שימוש באופציית  

בשווי נכס הבסיס. הרעיון הוא שאי הסחירות  Put -הדיסקאונט מחושב על ידי חלוקת שווי אופציית ה

על  Put -המונעת מבעל המניות למכור את המניה במיוחד כאשר היא מאבדת מערכה, ועל כן אופציית 

המניה. בבסיס חישוב שווי  מחיר עתידי המסתכלת לאחור אומדת את ההפסד הפוטנציאלי למחזיק

(במקרה זה  Putסינטטית קיימת ההנחה שהענקת אופציית  Putהסחירות כאופציית - הדיסקאונט בגין אי

תיאורטית) מפצה את בעל המניות הבלתי סחירות על ידי הענקת זכות לבצע מכירה של המניות שברשותו 

מנט הסחירות שאבד). המורכבות במהלך תקופת אי הסחירות (ובכך למעשה מחזירה למניות את אל

 Put  -שנלווית לחלק מהמודלים הנגזרים מגישה זו הינה שלא קיים מחיר מימוש ידוע וקבוע לאופציית ה

  ולמעשה מחיר המימוש נקבע כחלק מתהליך החישוב ולא כנתון.

  

 Chaffe 1993מודל  .א

לדעת מראש מה צפוי להיות מחיר המניה  לא יכול כי מחזיק האופציה ), גורסChaffe )1993 מודל

המקסימלי במהלך תקופת הסחירות ולכן, לו המניה הייתה נסחרת, הרי שמחזיק האופציה היה 

  מוכר את המניה במחירה הנוכחי ונהנה מההפרש בין מחירה הנוכחי לבין הערך במועד העתידי.

 Plain vanilla putרגילה ( Putשל אופציית  הכלכלי שווייהעלות אי הסחירות הינה  מודל זהלפי 

option כאשר מחיר המימוש במודל נקבע להיות מחיר המניה הנוכחי (המודל שנדרש ליישם הינו ,(

  ).Black-Scholes-Mertonמודל 

) DLOMולמען ההשוואה להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לדיסקאונט בגין אי הסחירות ( הנוחות שםל

אירופאית הנמצאת "בכסף" ה ליונ Putאופציית  ה שלהערכת שווייל Chaffe 1993באמצעות מודל 

) סטיית התקן של ההון העצמי i( -ביחס לשינויים ב (קרי עם מחיר מימוש השווה לשווי נכס הבסיס)

ותשואת  5%(תחת הנחת שיעור ריבית חסרת סיכון של  /ההחזקהסימה) משך תקופת החii( -וב

  ):0%דיבידנד צפוי של 
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 Longstaff 1995מודל  .ב

לדעת מראש מה צפוי להיות מחיר המניה  יכול כי מחזיק האופציה ), גורסLongstaff )1995 מודל

המקסימלי במהלך תקופת הסחירות ולכן, לו המניה הייתה נסחרת, הרי שמחזיק האופציה היה 

מוכר את המניה באותו מחיר מקסימלי צפוי ונהנה מההפרש בין הערך המקסימלי לבין הערך 

 במועד העתידי.

 Floating"המסתכלת לאחור" ( Putשל אופציית  שווייה הכלכליעלות אי הסחירות הינה  מודל זהלפי 

Look-back put option כאשר מחיר המימוש במודל נקבע להיות מחיר המניה המקסימלי המתקבל ,(

  ).Monte Carloבאמצעות סימולציה (המודל שנדרש ליישם הינו סימולציית 

) DLOMולמען ההשוואה להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לדיסקאונט בגין אי הסחירות ( הנוחות שםל

עם מחיר  "המסתכלת לאחור" Putאופציית  ה שלהערכת שווייל Longstaff משוואת קירובבאמצעות 

) i( - ביחס לשינויים ב חיי האופציה,משך של נכס הבסיס על פני  מימוש השווה לשווי המקסימלי

   :/ההחזקהסימה) משך תקופת החii( - סטיית התקן של ההון העצמי וב
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  Finnerty 2002מודל  .ג

לדעת מראש מה צפוי להיות מחיר המניה  אינו יכולציה כי מחזיק האופ ), גורסFinnerty )2003 גורס

ופציה היה המקסימלי במהלך תקופת הסחירות ולכן, לו המניה הייתה נסחרת, הרי שמחזיק הא

   מוכר את המניה באקראי במהלך התקופה, ככל הנראה במחיר הממוצע.

 Floating strike"אסייתית" ( Putשל אופציית  הכלכלי שווייהעלות אי הסחירות הינה  מודל זהפי ל

Asian put option כאשר מחיר המימוש במודל נקבע להיות מחיר המניה הממוצע המתקבל ,(

  ).Monte Carloבאמצעות סימולציה (המודל שנדרש ליישם הינו סימולציית 

) DLOMולמען ההשוואה להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לדיסקאונט בגין אי הסחירות ( הנוחות שםל

עם מחיר  אסייתית Putאופציית  ה שלהערכת שווייל) Finnerty )2002 משוואת קירובבאמצעות 

) i( -ביחס לשינויים ב חיי האופציה,משך של נכס הבסיס על פני  ממוצעמימוש השווה לשווי ה

(תחת הנחת שיעור ריבית  /ההחזקהסימה) משך תקופת החii( -סטיית התקן של ההון העצמי וב

  ):0%ותשואת דיבידנד צפוי של  5%חסרת סיכון של 
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  Ghaidarov 2009מודל  .ד

ת יוטעו 2לפחות מצא הודיע כי  Grant Thornton מפירמת הייעוץסטיליאן גאידארוב  2009בשנת 

 . לאופציה אסייתית עם מחיר מימוש ממוצעפינרטי במשוואת הקירוב של 

  

) DLOMולמען ההשוואה להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לדיסקאונט בגין אי הסחירות ( הנוחות שםל

עם מחיר  אסייתית Putאופציית  ה שלהערכת שווייל) Ghaidarov )2009 משוואת קירובבאמצעות 

) i( -ביחס לשינויים ב חיי האופציה,משך של נכס הבסיס על פני  ממוצעמימוש השווה לשווי ה

תשואת דיבידנד צפוי (תחת  /ההחזקהסימה) משך תקופת החii( - סטיית התקן של ההון העצמי וב

 ):0%של 
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  Finnerty 2009מודל  .ה

ופרסם  שגיאה אחתמצא כי פינרטי , הודה 2002מודל שלו משנת לבדיקות שהריץ מספר לאחר 

 ) בבוסטון.לשמאיםהאגודה האמריקאית ( ASA -של הבכנס  2009מודל מעודכן בשנת 

  

) DLOMולמען ההשוואה להלן ניתוח רגישות דו פרמטרי לדיסקאונט בגין אי הסחירות ( הנוחות שםל

עם מחיר  אסייתית Putאופציית  ה שלהערכת שווייל) Finnerty )2009 משוואת קירובבאמצעות 

) i( -ביחס לשינויים ב חיי האופציה,משך של נכס הבסיס על פני  ממוצעמימוש השווה לשווי ה

(תחת הנחת שיעור ריבית  /ההחזקהסימה) משך תקופת החii( -סטיית התקן של ההון העצמי וב

  ):0%ותשואת דיבידנד צפוי של  5%חסרת סיכון של 

  

יכולת חיזוי  ישההנחה שלמשקיע  וובבסיס המבין השלוש המחמיר ו) הינLongstaff )1995 מודלברור, כי 

 .המודלים האחרים שניהמתקבל מיישום  שווימה גבוה והאופציה המתקבל ב שוויותזמון אופטימאליים ו

יכולת חיזוי  איןההנחה שלמשקיע  וובבסיס ההשלושמבין  המקל ו) הינChaffe )1993 מודלברור, כי עוד 

 .המודלים האחרים שניהמתקבל מיישום  שווימה נמוך ובהאופציה המתקבל  שוויוותזמון אופטימאליים 

אופציה הוא פונקציה עולה של תנודתיות נכס הבסיס ושל תקופת אי , שווי המודליםה תיצויין כי בשלוש

  .DLOM -הסחירות, שני פקטורים שנמצאו כחשובים בכל המחקרים שבדקו את ה
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יש לזכור, שבעוד שמודל  DLOM -האופציות הפופולאריים ביותר לאמידת ה מודליסקרנו את משעה ש

סביר יותר מודלי האופציות האחרים, הרי שהוא עדיין סובל מהביקורת  DLOMפינרטי עשוי לספק אומדן 

  ביקורת זו כוללת את הטענות הבאות:הקשורה לכלל מודלי האופציות. 

) ומותירים רווח בלתי downside riskמודלים לתמחור אופציית מכר "חותכים" את הסיכון להפסד ( �

והחזקת המניה, שינית למעשה את מאפייני  Put). על ידי רכישת אופציית unrestricted upsideמוגבל (

הסחירות. מודל פינרטי מפחית אמנם את החומרה,  איי תיק ההשקעות שלך, אך לא "נרפאת" מביצוע

 אך אינו מבטל את הביקורת הזו. 

 טווח ארוך.אופציות הנן מכשירי גידור לטווח קצר ועל כן הן אינן נועדו לטפל בניירות ערך ל �

הינה תיאורטית ויש  DLOM -ה זו להערכת שיעורי הגיש ;על מרבית ניירות הערך אין אופציות זמינות �

  צריך לאמוד.אותן לה מספר תשומות ש

ות אחת מכמה טכניקלמרות הביקורות האמורה, מודל פינרטי ומודלי האופציות האחרים הם עדיין רק 

  .הדיסקאונט בגין אי הסחירותשיעור זמינות לכימות 

  

  דוגמא מספרית  .3

שווייה ההוגן של ההטבה אשר ניתנה לחברת א. לקביעת  2012באוגוסט  19 -בהערכת שווי שנערכה ב

אורן ר.ד.ר בע"מ בהקשר של הסכם בין חברת פלג ניא בע"מ לחברת הניהול למתן שירותי ניהול עבור 

יהודה, בשיעור -קלו בן-יכי השווי מחברת דה, נקבו מער2012באפריל  2חברת אורן קפיצים בע"מ ליום 

DLOM  מעריכי השווי האמורים יישמו בעבודה זו את גישת פינרטי לצורך אמידת ה .19.54%של- DLOM 

  של החברה הפרטית, אורן קפיצים בע"מ, ומעניין בהקשר הזה להתחקות אחר חישוביהם.

הינה השיטה המתאימה לצורך קבלת פתרון נומרי היות ואין פתרון אנליטי לבעיית  Monte Carloשיטת 

) כמו גם לבעיית אופציית מכר Floating Look-back put optionאופציית מכר "המסתכלת לאחור" (

הצפויים חברה של אקוויטי השוויי , Monte Carloבשיטת  ).Floating strike Asian put option"אסייתית" (

, נאמדים באמצעות תהליך סטוכסטי הכולל תנועה בראונית Put - הבעתיד, המשמשים לחישוב אופציית 

) של הלוגריתם הטבעי של שווי אקוויטי החברה בעתידי. Geometric Brownian Motionגיאומטרית (

תיות מתמדת שמורכבת משינויים אקראיים הינם בעלי תנודחברה השל אקוויטי השוויי התהליך מניח כי 

)Random Walk) הילוך מקרי), בתוספת מגמה מסוימת ,Drift .(של אקוויטי השוויי כי משמע, , סחיפה

  חברה אינם נשארים אף פעם במקום אלא הם נעים ונדים כל הזמן. ה
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  נוסחת החישוב לתהליך הסטוכסטי אשר שימש בחישובינו:

( )[ ]εσδ +∆⋅−−⋅= tr
t ePP

25.0
0  

  כאשר:

( )1,0Nt∆⋅=σε  

  כאשר:

  

 ושימש כבסיס לחישובנו. 2012באפריל  2מועד החישוב הינו יום  מועד החישוב: �

 .Monte Carloהמשולב במודל  Finnertyודל מ המודל: �

 ).Geometric Brownian Motion) ותנועה בראונית גיאומטרית (Risk Neutralנייטרליות לסיכון ( הנחות: �

 .1, תרחישים): Simulationsמספר סימולציות ( �

 .50,000: , מסלולים)Pathsרצות (המספר  �

צעדי זמן בשנה, כל צעד הינו  12נים כפול ש 10( 120: , תקופות זמן)Time steps(מספר צעדים  �

 יום). 30

₪ (= אלפי  6,111 -שנאמד בעבודתם בכ DLOM -משווי אורן קפיצים לפני ה 28% שווי נכס הבסיס: �

28% X 21,825.( 

 שנים. 10 -בחישובם העריכו מעריכי השווי האמורים את תקופת החסימה בכ תקופת החסימה: �

 חושב בכל מסלול כממוצע שווי האקוויטי על פני  תקופת החסימה. מחיר המימוש: �

 .5.06% תשואה חסרת סיכון: �
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 .0.00% דיבידנד:תשואת  �

 . 49.40%סטיית התקן:  �

 -ו 18.68%שיעור הניכיון בגין היעדר סחירות במקרה דנן שלפנינו נאמד על ידינו בין התוצאה:  �

 19.45%אלפי ש"ח ( 1,188או באלפי ש"ח, , 19.45%הינו  DLOM - . ערכו הממוצע של ה20.21%

 אלפי ש"ח).  6,111מתוך 

  

 החברה הצפויים בעתיד:של אקוויטי הלהלן דוגמא לתהליך סטוכסטי מדגמי עבור שוויי 
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, על בניית המודלים מר רועי פולניצר, בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימיל רבה תודה

  המימוניים ועריכת החישובים.
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  אודות מר יוסי דקל:

בעל ניסיון רב בתחום הערכות השווי  .K.O. Dekel & Coמר דקל הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי 

 בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isrרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.פכעיתונאי כלכלי  .והייעוץ הכלכלי

סמנכ"ל ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית, סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, מנכ"ל של מספר כ וכיהן

  יים וכיו"ר דירקטוריון וחבר במספר דירקטוריונים.חברות בתחומי הטכנולוגיה והשירותים הרפוא

בסטטיסטיקה מטעם אוניברסיטת חיפה,  BA(בהצטיינות) ובוגר  MBAהינו מוסמך במנהל עסקים מר דקל 

) PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים (LRA), אקטואר סיכוני חיים (CFVמוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי (

), מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (מטעם לשכת מעריכי השווי 

)CLU מטעם (American college במגמה  (בהצטיינות) והמכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי ביטוח

לכל תחומי  רישיון מטעם משרד האוצרעל למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם המכללה לביטוח וב

, חבר מערכת בכתב עת מדעי בתחום מרצה בתחומים כלכליים שוניםר דקל כמ. בנוסף, משמש הביטוח

חקר ארגונים באוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת ביקורת בלשכת המסחר והתעשייה ויו"ר פורום בוועדת היגוי 

  באוניברסיטת חיפה. את לימודיו בהערכות שווי רכש באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן.

  

  :K.O. Dekel & Coאודות משרד הייעוץ הכלכלי 

בהערכות שווי , המתמחה ה, בלתי תלויהמוביל פירמההינו  K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

בעריכת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בישראל, במחקרים כלכליים ובדיקות כדאיות כלכלית, חברות, 

במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, בוגרות 

 וחברות הזנק ומשרדי ממשלה. 

  


