
  
 

    

  

  
  

ששימשו כיצד גישות הערכת השווי 
  רמת השווימשפיעות על 

  

  מאת: רועי פולניצר
  

  כללי

דיסקאונטים ו/או פרמיות אם ה, על מנת להבין לפיכך. שונותשווי רמות ל מביאותשונות  שוויהערכת גישות ושיטות 

ידי גובש על  איזה שווי בסיסלהבין השווי מעריך  נדרש ,או אם לאו הראוי בסיסהשווי על מיושמים להיות  יםצריכ שונים

  שונות. שוויהערכת גישות ושיטות מאמר זה מספק סקירה רחבה של  .השונותשיטות הערכת השווי 

  

מצביעים על רמת שווי היוון שיעורי ו וןכייניעורי , שציבוריותניות משל שוק מכפילי האם  בנוגע לשאלהדיון מתמשך  קיים

   רמת שווי שליטה. על ופין לחילמיעוט או 

  

  ותגישת ההכנס

 ברובה התלוי שווי שליטהופין לחיל מיעוט או שווימייצרת  ותסבורים כי השאלה האם גישת ההכנס מרבית מעריכי השווי

ו ) א'עסקים כרגיל'בסיס מיעוט (בדרך כלל,  יםמייצג שאותם יש להווןתזרימי המזומנים הרווחים או אם בשאלה ה

  את מדיניותו של בעל השליטה.  כך שישקפו ותאמיםמופין לחיל

  

שלוש שיטות נפוצות  קיימות , כאשרשל מניות ציבוריותנגזר מנתוני שוק  ותגישת ההכנסבהיוון האו הניכיון שיעור 

  :של מניות ציבוריותנתוני שוק תוך והיוון מניכיון שיעורי  ירתלגזות שהמשמ

 )CAPMהון ( יתמחור נכסלמודל ה .1

 )lbuildup modeהבניה מלמטה (מודל  .2

  )dDiscounted Cash Flow metho( "המנוכים מזומניםהמי תזרי "שיטת  .3

  

על כן הוא ונתוני שוק ציבוריים  מתוך גובשזה שיעור הרי שלמעשה שיעור הניכיון,  תדילאמ ששימשההשיטה בהתעלם מ

התוצאה הרי ש, מיעוטהבעלי למזומנים התזרימי מעריך השווי משתמש ב, אם פיכךמלאה. להסחירות המשקף את הנחת 

התוצאה , ליטהשהבעלי למזומנים התזרימי מעריך השווי משתמש ב ך, אםמאידרמת שווי המיעוט הסחיר. צריכה להיות 

פרמיית שליטה צנועה על מנת לשקף את האפשרות  להוסיף מקום שעדיין עשוי להיות מרותלשליטה,  ווישצריכה להיות 

ים רוכשהמרבית . לדוגמא, להשיג תועלת כלכליתכתוצאה מכך שליטה ושל ה) prerogatives(לממש את זכויות היתר 

  ניהול טוב יותר. באמצעותמאמינים כי הם יכולים לשפר את הרווחיות באמת 
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עניין כבר  וזהרי שניכיון בגין היעדר סחירות עבור זכויות שליטה, הליכולים לשמש כבנצ'מרק שמאחר ואין נתוני שוק 

  .הינו מוצדק או אם לאוניכיון בגין היעדר סחירות האם  מעריך השוויתו של דעשיקול השמור ל

  

  גישת השוק

חברות השוואה להשיטת מעריך השווי השתמש באם בשאלה הלהיות תלויה  העשוישווי הבתוך גישת השוק, רמת 

  .רכישותו מיזוגיםהשוואה להשיטת באו ציבורית 

  

   ציבוריתחברות השוואה להשיטת 

שיטת יחים כי נאנו מ, לפיכך .מיעוטזכויות אופן פעיל לפי שווי בנסחרות ציבוריות שוואה החברות של  יהןמניות

 ל כן יש יסוד להאמיןע, וצורה רציניתבאותגרה , הנחה זו עקאא ד. מיעוטייצרת רמת שווי מ ציבוריתחברות השוואה לה

   .הנחה זו נכונהכי לא תמיד 

  

   רכישותו מיזוגיםהשוואה להשיטת 

זכויות  מייצגותהעסקאות על פי רוב  צורך גזירת מכפילי השוק,ל רכישותו מיזוגיםהשוואה להשיטת אם באמצעות 

רכישות עת , שיטה זו עשויה לשקף סינרגיות, במיוחד בנוסףבשווי שליטה.  שקפתמ י השיטה רי שאנו מניחים כה, שליטה

  הוגן.השוק השל חברות גדולות, אשר לא יבואו לידי ביטוי בשווי 

  

  הנכסישת ג

, ההנחה הרווחת בשיטת הרווחים העודפיםבין אם והמתואם מעריך השווי השתמש בשיטת השווי הנכסי הנקי בין אם 

שהצגנו במאמרים  שוויה לתרשים רמות בהתאם שליטה,והן שווי שליטה על הנכסים הן  תהנכס משקפ ישתגהיא כי 

נכסים מותאמים של  קבוצותאו  בודדים נכסיםפעם אחת  הללו שתי השיטותבעוצה בעובדה שנסיבה לכך ה. הקודמים

 פעם שנייה שתי השיטותו ינות אחרות)מדיסציפל שמאויותתים קרובות מסתמכים על (לע ן שלהםהוגהשוק השווי ל

דרך (ישירה/ מכירה עקיפה  המכירת על הגבלו היעדר, ונורמלייםק בעלות (שליטה), תנאי שו אחוז 100 למעשה מניחות

דרכים  וכיוב' לחוזה "הצמדה" /מתן רישיון לשימוש /ההשכר /ההחלפ /ההעבר /)אופציותבאמצעות  מכירה בחסר או 

  . וההתחייבויות היפוטית של הנכסיםאמיתית או להפרדה 
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  :רועי פולניצרמר  אודות

". מר פולניצר הינו בעל ניסיון מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי מר פולניצר הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי "

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלרב בתחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, 

 השווי הערכות תחום , ראשבע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים , מנהלגוריון

 הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר וכעוזר )ישראל Russell Bedford( רביד–רווה חשבון רואי במשרד

  .ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של

 מודליסט פיננסי וכלכלי ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידיהינו מוסמך פולניצר מר 

)FEM( , סיכוני שוקאקטואר )MRA( ,כאקטואר סיכוני אשראי )CRA( ,כאקטואר סיכונים תפעוליים )ORA( ,

לשכת מטעם  (PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA( כאקטואר סיכוני חיים, )IRA( כאקטואר סיכוני השקעות

הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים

)CRM(  האיגוד הישראלי למנהלי סיכוניםעל ידי )IARM( ,וארבעל ת B.A  ובכלכלה- M.B.A  במנהל עסקים עם

במימון בקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של עוזר הוראהכושימש  מאוניברסיטת בן גוריוןהתמחות במימון 

מרצה בקורסים , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , במוסדות אקדמיים שונים ובנקאות

בניתוח ניירות ערך, מכשירים מרצה בקורסים וכ האקדמית אשקלוןבמכללה בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי 

  .בקורס הכנה פרטי לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל פיננסיים וניהול תיקים
  

  מעריכי שווי בלתי תלויים": –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי  אודות

מספק שירותי ייעוץ כלכלי והערכות שווי של תאגידים,  שווי בלתי תלויים"מעריכי  –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים לצורכי עסקאות

חשבון, משרדי  משרדי רואיחברות ציבוריות, חברות פרטיות,  , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה בין .ובתחומי עיסוק

  ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים.
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