
 
 

 
 

 2017 באוגוסט 14

 

 ספיגת שוק חסימה/בגין  יםדיסקאונט: שווי ממעריך טיפ

 

 מניות של (block) הגדול חבילת, שעל פי רוב, התיאוריה על יםמבוסס חסימה בגין דיסקאונטים

 .בודדות מניותמספר  כמו בקלות כירהלמאיננה ניתנת  ציבוריות

 

 מדכאת השלכה להיות היכולחבילת מניות גדולה  הצעתלשהרי , המניות עבור מוגבל שוק בהינתן

 :הבאים הדברים את קובע 20.2031-2 סעיף האמריקאי האוצרמשרד  תקנת. המניה של ערכה על

 

 להיות עשוי במכירות ידיים מחליפותה המניות למספר ביחס המוערכת חבילת המניותשל גודלה "

 חבילת המניות של ההוגן השוק שווי את משקפים המכירה מחירי האם הקביעעת ב רלוונטי

עד , הקיים בשוק בפועל למכירות ביחס הגדול כה נההי חבילת המניות אם. או אם לאו המוערכת

 למכור ניתן שבו המחירהרי ש, השוק אתכלפי מטה ללחוץ  מבלי סביר בזמן הלהנזיל ניתן לאאשר 

 יותר מדויקת אינדיקציה הוותל עשוי, חתם באמצעות, הרגיל לשוק מחוץ מניותחבילת אותה  את

 ".שוקה ציטוטיה על פני יילשוו

 

 הביאל יש ציבוריות מניות של חבילות על יושםיאשר  החסימה גיןדיסקאונט בה קביעתעת ב

 :הבאים הגורמים את ,היתר בין, בחשבון

 הקיימות המניות לסך ביחס של חבילת המניות הגודל 

 היומי המסחר לנפח ביחס של חבילת המניות הגודל 

 המניה סטיית התקן(קרי, ) תנודתיות 

 ענפיותו כלכליות, כלליות מגמות 

 מהמניה יפטרלה חלופות 

 הנוכחי המחיר על להשפיע מבלימהמניה  יפטרלה שייקח הזמן משך 

 

 כגון, אחרים כסיםשווי נ הערכת בעת גם שוק ספיגת/חסימה בגין דיסקאונטיםיש להביא בחשבון 

 ספיגת ליישם דיסקאונט בגין לשקול יש, תפרטי נדל"ן אחזקות חברת של שווי הערכתעת ב. ן"נדל

 .פוטנציאלית שוק

 



 
 

 
 

 העשוי אחד גיאוגרפי אזור בתוך דומות ן"נדל אחזקותחברת  של הגדולחבילת מניות , אלדוגמ

מכירתו  מאשר סבירה ת זמןתקופ במהלך מכירתה עליותר להקשות  עשוימה שהיצע  עודף ליצור

של  גדולה ההרי שהצעת חביל, נכס של מסוים סוג עבור מוגבל שוק קיים כאשר. בודד נכסשל 

 אשר ניתן היה לקבל עבור מרכיבי החבילה. משמע, המחירים את ולהוריד השוק אתעלולה ללחוץ 

 .וביקוש היצע של עניין פשוט

 

 הביאל יש ןיום נתוכל המוצעת למכירה בשוק ב יכים את שווייה של חבילת נכסי נדל"ןכאשר מער

 :הבאים הגורמים את ,היתר בין, בחשבון

 

 המוערכים ושטחם במ"ר הנכסים מספר  

 גיאוגרפי ריכוז 

 ('וכו משרדים בנייני, דירות, למשל) הנכס סוג 

  גיאוגרפי אזור אותו בתוך הנכס סוג שלההיצע סה"כ 

 המחיר על להשפיע מבלי ן"הנדלמ יפטרלהשייקח  הזמן משך 

 ותאו בגא שפלהאם השוק מצוי ב 

 ן"נדלשל הו שוקשל ה מגמותה 

 

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                            


