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 (ניהול פיננסי) –תשואה וסיכון 

בסיכון של  הסיכון של תזרים המזומנים מפעילות הפירמה תלוי •

 .הפירמהשל נכסי 

בזרמי " מתחלקים"בעלי המניות ובעלי החוב , יש חובאם •

וגם בסיכון   מפעילות הפירמההמזומנים החזויים הצפויים לנבוע 

 :אך לא באופן שווה, אופק ההיווןמשך בתחזיות על פני הגלום 
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 המשוקללמחיר ההון 

של שיטות להערכת שווי בכלל ושל  מספר רב קיימות , ככלל•

 .חברות בפרט

שיטה יתרונות וחסרונות ויש לנקוט בה לכל , הדבריםמטבע •

או לסיטואציית /ולמקרה המתאים בהתאם למידת ישימותה 

 .  ההערכה ומטרתה

, מאד ונחשבת כמבוססת ביותרגישת ההכנסות הינה גישה נפוצה •

 .  פרקטית -מבחינה מימונית תיאורטית והן  –הן מבחינה כלכלית 

גישה זו מנתחת ומודדת את התוחלת המהוונת של התמורה  •

הצפויה לנבוע מהנכס   (DCF)הכלכלית התזרימית העתידית 

 .  המוערך
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 מחיר ההון המשוקלל

שיעור פי מזומנים חזויים אלה מהוונים למועד ההערכה על זרמי •

למידת הסיכון הגלומה בתחזיות על פני , בין היתר, היוון המותאם

 .ההיווןאופק משך 

היוון  בשיטת שווי על בסיס גישה זו נהוג להשתמש בהערכת •

,  לפיה (DCF – Discounted Cash Flows)תזרימי המזומנים 

מתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים נובע שוויו הכלכלי של נכס 

 .  להתקבל בגינו
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 מחיר ההון המשוקלל

הכולל  , העסקית כמכלול אחדאת הפעילות זו ניתן להעריך בשיטה •

מוחשיים הנכסים הבלתי הן את הנכסים המוחשיים והן את 

מרכיבי  בין היתר באמצעות עריכת תחזיות לגבי , (לרבות מוניטין)

הערכת  , וההוצאות השונים הקשורים לפעילות המוערכתההכנסות 

 .פועלתוהערכת סביבת הסיכון בה היא פוטנציאל הצמיחה 

ולפי  היות , מקובל לאמוד את מחיר ההון המשוקלל לאחר מס•

יש יתרון  , בעולם עם מיסים, (מודליאני ומילר)תורת המימון 

" מגן המס"עקב , סבירבמינוף , בחובלחברה שעושה שימוש 

 .וזאת ללא קשר לייעוד ההלוואה בעיני הפירמה
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 מחיר ההון המשוקלל

,  קרי]עלות גיוס ההון מחיר ההון המשוקלל המשמש בחישוב הינו •

 ([.או מניות/חוב ו)הון לגייס לחברה בממוצע עולה כמה 

 דורשיםאשר אותה גיוס ההון נקבעת על פי תוחלת התשואה עלות •

בנכס מסוכן  , קרי)בחברה בגין השקעתם המשקיעים בשוק ההון 

 (.ביחס לנכס חסר סיכון
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שלבים בקביעת מחיר ההון  

 המשוקלל של חברה

 

 

 

 )                (קביעת יחס המינוף הפיננסי 1.

 )      (הנורמטיבי לחברה מחיר החוב קביעת 2.

שיעור המס הסטטוטורי הנורמטיבי לטווח ארוך החל על קביעת 3.

 )    (החברה 

 (    )    קביעת שיעור התשואה על ההון העצמי 4.

 )           (המשוקלל קביעת מחיר ההון 5.

D)D/(E*T)-(1 Kd  D)E/(E *Ke WACC 

D)D/(E 
Kd

Ke

WACC

T
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 הפיננסיקביעת יחס המינוף . 1
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 קביעת משקולות. 1

באופן  מתחלק , Vשווי פעילות החברה שנסמן אותו להלן באות •

 .  כללי בין בעלי החוב השונים לבין מחזיקי ההון העצמי

,  E -ו Dנוכחיים החוב וההון העצמי בערכים סך שווי את נסמן •

 .בהתאמה

אינה לוקחת בחשבון את מבנה ההון   WACC -נוסחת ה•

 Target Debt)הון המטרה בחברה אלא את מבנה העכשווי 

(Equity Ratio  החברהשל  . 

או מבנה ההון של החברה  של החברה ההון העכשווי מבנה •

דומות אחרות  בתקופות קודמות או מבנה ההון של חברות 

 .יכולים להוות אינדיקציה ליחס החוב אליו שואפת החברה
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

של  [ D/(E+D)]הנוכחי יחס המנוף הפיננסי נאמוד תחילה את •

 .החברה
 -נאמוד מתוך נתוני הבורסה נכון ל, Eאת שווי ההון העצמי את •

19.12.2013  . 

כאומדן אחד את שער הנעילה של המניה למועד החישוב ניקח •

החברה  כפול מספר המניות הנפרעות של ( אגורות 4,750.00)
ישנה כמות מסוימת של כתבי אופציות שגורמות ( מיליון 100 -כ)

 (.  מיליון 3 -כ)לדילול אך הכמות הזאת אינה משמעותית 
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

חוב סחירות  איגרות סדרות של  5לחברה יש נחזור לסלקום כאשר •

 :כדלקמן

 19.12.2013סלקום נתוני החוב הסחיר של : 1לוח      

 

 

 

 

 

 

סדרות איגרות החוב נכון ל  5 -שווי החוב הסחיר ב 1לפי לוח •

 .  B (bond) -ונסמנו ב₪ מיליון  6,098 -מגיע לכ 19.12.2013

 

 

 

 

 

 

סדרה

סוג 

הצמדה

ערך נקוב 

)מיליוני ש"ח(

שווי יחידה 

)אג'(

מח"מ 

שת"פמקאולי

שווי סידרה 

)מיליוני ש"ח(

740135.41.50.57%1,002מדדב

1,938131.62.00.50%2,551מדדד

1,199112.21.52.11%1,345שקליה

715120.64.41.47%862מדדו

285118.13.63.14%337שקליז
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

 30.9.2013התחייבויות סלקום כעלותם בספרי החברה ליום : 2לוח  
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

כאשר  , L (loan) -השווי הנוכחי של החוב הלא סחיר נסמן באת •

 D=L+Bסך שווי החברה הינו 

החוב  אגרות ולבעלי  הבנקאיתחוב למערכת לחברה יש  2לפי לוח •

ששוויו  ( חודשים 12של טווח ) 2014ספטמבר לפירעון עד 

 .  ₪מיליון  1,010 -הוא כ 30.9.2013 -בספרי החברה נכון ל

לטווח ארוך למערכת הבנקאית ולגופים  לחברה יש חוב , כמו כן•

 -הוא כ 30.9.2013 -פיננסיים אחרים ששוויו בספרי החברה נכון ל

 .  ₪מיליון  5

בנוסף לחברה יש חוב לטווח ארוך הכולל הטבות לעובדים בסך  •

הפרשות ומיסים נדחים בסך כולל  , וזכאים, ח"מיליון ש 16 -של כ

 .  ₪מיליון  179 -של כ
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

אחת הסוגיות היא האם לקחת בחשבון את החוב לטווח קצר  •

 .  בחישוב

קצר מאחר והוא מתקזז  לטווח מהחוב היא להתעלם הגישה לרוב •

להתעלם הן לסבור שניתן ולכן מקובל , השוטפיםמול הנכסים 

 . מהתחייבויות שוטפותוהן שוטפים מנכסים 

, Vלחילופין אפשרי להוסיף נכסים פיננסיים שוטפים לשווי החברה •

 .גם את החוב השוטףולהוסיף 

ההנחה היא שהנכסים השוטפים מניבים והם מהווים מאגר נזילות  •

 .  המשמש לתשלום החובות השוטפים המידיים

נוסיף את חלק החוב השוטף בגין אגרות חוב ואת מתוך שמרנות •

 .בהתאמה, L -ו B -לבנקים להחזר הלוואות 
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

את  ( double counting)יש לשים לב לא לקחת פעמיים : הערה•

פעם אחת במסגרת שווי  , קרי)חוב חלק החוב השוטף בגין אגרות 

חלויות שוטפות של ח ופעם שנייה בתוך סעיף "השוק של האג

 (.ק"א ואשראי לז"לזח והלוואות "אג

מיליון   5 -הוא כ חלק החוב השוטף בגין החזר הלוואות לבנקים•

 .ח"ש

מיליון   E=4,727של נתוני השוק על מניות הצביעו על ערך , לפיכך•

הוגן  השווי , ח"מיליון שB =6,098הוא ח הסחיר "שווי האג, ח"ש

מיליון  L =205 -מגיע לכ 30.9.2013 -של החוב הלא סחיר נכון ל

  .ח"שמיליון  D=6,303ח ושווי החוב הכולל של החברה הוא"ש
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יחס המנוף הפיננסי הנוכחי  

[D/(E+D) ]של החברה 

 :לסיכום•

 

 

 

 :כי( במעוגל)מכאן נקבל •

Debt= 6,303

Equity (Market value)= 4,727

VL= 11,030
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 החברההטווח של ארוך 

מקובל לאמוד את יחסי המינוף הנורמטיביות הראויות לחברה  •

 -בין היתר ביחס ל, הדומה במאפייניה לפעילות החברה

Benchmark  וכן על פי מחקר בדבר מחירי ההון המשוקללים  ענפי

(Costs of Capital by Industry Sector) המלומד Aswath

Damodaran  בעבור ענף ה-Telecom Services   2012לשנת. 

יחס המינוף הנקוב במחקרו של המלומד הינו בשיעור של  •

24.14%. 

http://pages.stern.nyu.edu/~ adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 החברההטווח של ארוך 
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 החברההטווח של ארוך 

נשאלת השאלה איזה יחס מינוף משקף באופן נאות יותר את  •

 57% -כ? סלקוםמרכיבי אי הודאות הגלומים בהשקעה בחברת 

על פי  25% -על פי יחס המינוף הנוכחי של סלקום בלבד או כ

 -הב המסווגות בענף "ציבוריות בארהחברות  76מדגם של 

Telecom. Services?? 

וכלל ההחלטה הנוסף יהיה  , אנחנו צריכים כלל החלטה נוסף•

של  ( EV)הפעילות משווי החציון של מדגם אומדני שיעור החוב 

 .פרטנר ובזק –החברה המוערכת ושל שתי חברות דומות נוספות 
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 החברההטווח של ארוך 

:  הכולל)החוב הפיננסי שיעור  -( EV)שיעור חוב משווי פעילות •

מחזיקי האגרות החוב הסחירות  , יתרות חוב לתאגידים הבנקאים

והבלתי סחירות וההתחייבות לתשלום דיבידנד לבעלי המניות על 

מסך שווי הפעילות של ( פי עלותם הפנקסנית בספרי החברה

הכולל את שווי החוב הפיננסי כמוגדר לעיל ואת שווי ההון )חברה 

 (. על פי שווי השוק שלו בבורסה לניירות ערך בתל אביב

יחס זה מצביע על שיעור המינוף הכלכלי המשקף הן את שווי  •

הנכסים הקיימים והן את פוטנציאל ההכנסות העתידיות המשתקף  

 .  בשווי השוק של אותה חברה

 .הדבר מעיד על חוסן פיננסי גבוה יותר, ככל שיחס זה נמוך יותר•
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 ארוך הטווח של החברה

בזקפרטנרסלקוםבזקפרטנרסלקום

התחייבויות שוטפות

1,1423341,067אגרות חוב, הלוואות ואשראינכסים שוטפים

8597431,423ספקים וזכאים אחרים1,6327791,256מזומנים, שווי מזומנים, השקעות

000דיבידנד לתשלום1,9991,2193,131לקוחות וחייבים אחרים

7072941,012התחייבויות שוטפות אחרות125116205נכסים שוטפים אחרים

2,7081,3713,502סה"כ התחייבויות שוטפות3,7562,1144,592סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות שאינן שוטפותנכסים שאינם שוטפים

5,4093,6538,771אגרות חוב, הלוואות ואשראי1,291308701לקוחות וחייבים אחרים

000דיבידנד לתשלום3,6362,9828,053רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים

22691466התחייבויות שאינן שוטפות אחרות001,000השקעות בחברות מוחזקות

5,6353,7449,237סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות אחרות60546443נכסים שאינם שוטפים אחרים

4,9873,83610,197סה"כ נכסים שאינם שוטפים

הון עצמי

3998352,050סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה8,7435,95014,789סה"כ נכסים

100זכויות שאינן מקנות שליטה

4008352,050סה"כ הון עצמי

8,7435,95014,789סה"כ התחייבויות והון

מיליוני ₪

30/09/201330/09/2013

מיליוני ₪
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 ארוך הטווח של החברה

בזקפרטנרסלקום

6,5513,9879,838שווי החוב בספרי החברה נכון ל- 30/9/2013

4008352,050שווי ההון העצמי בספרי החברה 30/9/2013

94.2%82.7%82.8%שיעור מינוף

6,5513,9879,838שווי החוב בספרי החברה נכון ל- 30/9/2013

4,7274,81416,244שווי ההון העצמי הסחיר נכון ל- 19/12/2013

)EV( 58.1%45.3%37.7%שיעור חוב משווי פעילות

37.72%נמוך

45.30%חציון

47.04%ממוצע

58.08%גבוה

19/12/2013

מיליוני ₪
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יחס המנוף הפיננסי הנורמטיבי   

 ארוך הטווח של החברה

נראה לנו כאומדן   50% -ו 50%הון מטרה של מבנה , לפיכך•

החברה  הטווח של ארוך הפיננסי הנורמטיבי ליחס המינוף סביר 

(  D/E)ועל כן להערכתנו שיעור החוב הפיננסי לאקוויטי 

 .1 -ארוך הטווח של החברה יסתכם בכ, הנורמטיבי
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קביעת מחיר החוב הנורמטיבי  . 2

 לחברה  
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

נאמד , Kdשנסמן אותו להלן באות לחברה החוב הנורמטיבי מחיר •

הריבית חסרת  ניתוח תוספת הסיכון של החברה מעל על בסיס 

 .כמרווח בשיעור מסוים, הסיכון

,  CS -ו Rf -שיעור הריבית חסרת הסיכון ומרווח הסיכון באת נסמן •

 .בהתאמה

אינה לוקחת בחשבון את עלות ההון הזר   WACC -נוסחת ה•

העכשווית של החברה אלא את מחיר החוב הנורמטיבי  

((Normative Cost of Debt Ratio לחברה  . 
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

עלות ההון הזר העכשווית של החברה או עלות ההון הזר של •

החברה בתקופות קודמות או עלות ההון הזר של חברות דומות  

אחרות יכולים להוות אינדיקציה לעלות ההון הזר הנורמטיבית של  

 .החברה

 .לאמוד את מחיר ההון הנומינלי או הריאליהסוגיות היא האם אחת •

לאמוד את מחיר ההון הנומינלי מאחר והדוחות לרוב היא הגישה •

היות  ח בערכים נומינליים "בשבישראל ברובם נערכים הכספיים 

את וזהו המטבע שבו מדווחות מרבית החברות בישראל 

 .תוצאותיהן
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

אם  , לפיו" ערך סף"מציג   Aswath Damodaranהמלומד•

  10% -מנמוכה , קרי)האינפלציה המקומית נמוכה יחסית 

בעוד שאם  , אזי יש לאמוד את מחיר הון נומינלי( לשנה

אזי  ( לשנה 10% -גבוהה מ)המקומית גבוהה יחסית האינפלציה 

 .יש לאמוד את מחיר הון הריאלי

החלטנו לאמוד את מחיר ההון המשוקלל הנומינלי של  , לפיכך•

 .החברה
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הסיכון  חסרת שיעור הריבית 

 בשוק

נאמדה למועד הסיכון ארוכת הטווח בישראל הריבית חסרת •

כמקובל  , 5.09%-בלפי ציטוטי חברת שערי ריבית החישוב 

המבוססים על  , בסיס שיעורי התשואה לפדיוןעל , בחשבונאות

 . שנים 15 -מ של כ"בעלות מחבישראל עקום חסר סיכון 

להריבית  כקירוב אמדן סביר שיעור זה משמש , להערכתנו•

 .בישראלחסרת הסיכון ארוכת הטווח 
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הסיכון  חסרת שיעור הריבית 

 בשוק
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שיעור הריבית חסרת הסיכון  

 בשוק

האינדיקטיבית של  את סבירותו ובחנו שבנו , למרות האמור לעיל•

התשואה לפדיון של אגרות  אומדן שקיבלנו על ידי בחינת שיעור ה

סדרת ממשלתית  )שחר מדינת ישראל מסוג לא צמודות של חוב 

(  Duration,מ"מח)החיים הממוצע אשר משך , (0142שקלית 

 -כהנושאות תשואה לפדיון של , שנים 15 -עמד על כשלהן 

 .למועד החישוב 5.04%

 .הבדיקה שלנו מעלה כי האומדן שלנו הינו סביר לחלוטין•

 .מ הארוך ביותר"כעיקרון יש לקחת את הסדרה בעלת המח•
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

,  האומדן הראשון למחיר החוב הנורמטיבי ארוך הטווח של החברה•

הלא איגרות החוב המשולמות למחזיקי יהיה חציון הריביות 

 (.'ז -ו' סדרות ה)החברה צמודות של 

 

 

 

 

 

 

 

 .6.62% -כפי שניתן לראות החציון עומד על כ•

סדרה

סוג 

הצמדה

ערך נקוב 

)מיליוני ש"ח(

ערך מתואם 

)אג'(

טווח 

לפדיון

ריבית 

נקובה

שווי כלכלי 

)מיליוני ש"ח(

1,199106.03.06.25%1,271שקליה

285103.25.06.99%294שקליז

6.25%נמוך

6.62%ממוצע

6.62%חציון

6.99%גבוה
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

,  למחיר החוב הנורמטיבי ארוך הטווח של החברההשני האומדן •

יהיה חציון שיעורי התשואה הנומניליים הנורמטיביים לחברה  

בשוק על בסיס שיעורי התשואה הגלומים באיגרות החוב  

 .  למועד החישוב, הסחירות של החברה

סדרה

סוג 

הצמדה

ערך נקוב 

)מיליוני ש"ח(

שווי יחידה 

)אג'(

ערך מתואם 

שת"פמח"מ)אג'(

שווי סידרה 

)מיליוני ש"ח(

740135.4126.721.50.57%1,002מדדב

1,938131.6120.552.00.50%2,551מדדד

1,199112.2105.991.52.11%1,345שקליה

715120.6105.564.41.47%862מדדו

285118.1103.213.63.14%337שקליז

מדגם שיעורי התשואה הגלומים באיגרות חוב סחירות של סלקום נכון ל- 19.12.2013
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

פים הם ריאליים ומאחר וברצוננו לקבל "היות וחלק מהשת•

בדבר שיעורי תשואה נומינליים  , תצפיות מספקות באופן נאות

מ של "בהתאם למח)שנים  15מ של "נורמטיביים לסלקום למח

הרי שעלינו  ,  (שיעור הריבית הנומינלחת חסרת הסיכון שלקחנו

פעם אחת להמיר את שיעורי התשואה הריאליים של החברה  

למונחים נומינליים ופעם שנייה להמיר את כלל שיעורי התשואה  

הן את שיעורי התשואה הנומינליים המקוריים של )של החברה 

מ "למח( והן את שיעורי התשואה הנומינליים המומרים כאחד

 .שנים 15של 
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

לשם קירוב המרתם של שיעורי התשואה לפדיון  , בשלב הראשון•

למדד המחירים  הגלומים באיגרות החוב של החברה הצמודות 

אמדנו את  , לשיעורי תשואה נומינליים( 'ו -ו' ד', סדרות ב)לצרכן 

ההפרשים בין התשואות לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות מסוג 

גליל  התשואות לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות מסוג שחר לבין 

לתקופות דומות  מים "מחבעלות , הצמודות למדד המחירים לצרכן

 .נכון למועד החישוב, מים של הסדרות האמורות"למח

סדרה

סוג 

שת"פ גלילמח"משת"פ שחרמח"מהצמדה

ההפרש בין 

שת"פ שחר 

לשת"פ גליל

שת"פ  

סלקום  

נומינלי

1.50.99%1.5-0.51%1.50%2.07%מדדב

2.01.14%2.0-0.50%1.64%2.14%מדדד

4.42.26%4.40.01%2.26%3.73%מדדו
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

לשם קירוב המרתם של כלל שיעורי התשואה  , בשלב השני•

אמדנו את ההפרשים בין התשואות לפדיון של אגרות  , הנומינליים

שנים לבין התשואות   15מ של "חוב ממשלתיות מסוג שחר למח

מים  "מחבעלות שחר מסוג אגרות חוב ממשלתיות לפדיון של 

הסחירות של  החוב מים של כלל איגרות "למחלתקופות דומות 

 .החברה

מח"מסדרה

שת"פ 

ממשלתי 

מח"משקלי

שת"פ 

ממשלתי 

שקלי

ההפרש בין 

המח"מים

ההפרש בין 

התשואות

שת"פ  

סלקום  

נומינלי

1.50.99%15.05.09%13.54.10%6.17%ב

2.01.14%15.05.09%13.03.95%6.09%ד

1.50.98%15.05.09%13.64.11%6.22%ה

4.42.26%15.05.09%10.62.83%6.56%ו

3.61.89%15.05.09%11.43.20%6.34%ז
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

מ של  "חציון שיעורי התשואה הנומינליים המייצגים לחברה למח•

 .6.22% -שנה נאמד על ידינו בכ 15

מח"מסדרה

שיעורי 

תשואה 

נומינליים 

מייצגים 

לחברה

15.06.17%ב

15.06.09%ד

15.06.22%ה

15.06.56%ו

15.06.34%ז

6.09%נמוך

6.28%ממוצע

6.22%חציון

6.56%גבוה
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

,  האומדן השלישי למחיר החוב הנורמטיבי ארוך הטווח של החברה•

החוב הנורמטיביים הראויים לחברה הדומה חציון מחירי יהיה 

פי מחקר בדבר מחירי ההון  על , במאפייניה לפעילות החברה

של  (Costs of Capital by Industry Sector)המשוקללים 

 Telecom-בעבור ענף ה  Aswath Damodaranהמלומד

Services   2012לשנת. 

  5.09%בהינתן שיעור ריבית נומינלית חסרת סיכון בשיעור של •

יוסבר ) 7.18%ורכיב פרמיית סיכון של שוק ההון הישראלי של 

של המלומד המתקבל ממחקרו מחיר החוב הנומינלי אזי , (בהמשך

 .6.59% -של כהינו בשיעור 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~ adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

לנו כאומדן סביר נראית , 6.59%עלות הון זר נומינלית של , לפיכך•

משוחרר מכל שעבוד  , למחיר החוב הנומינלי הנורמטיבי לחברה

 .  שנה ממועד החישוב 15מ של "למח, ובטוחה
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

מקובל לאמוד את מחיר החוב הנורמטיבי לחברה באמצעות מחיר  •

או )הפומבי לדירוג תשואות נורמטיבי על בסיס עקום חוב הנאמד 

בהתאמה למחירי אגרות החוב המצוטטים  של החברה ( הסינטטי

 .למוסדייםמידע חיצוני ספק מעת לעת על ידי 

תהליך דירוג אשראי לחברות מבוצע על ידי חברות דירוג כגון  •

Standard & Poor‘s Financial Services LLC ו- Moody's 

Investors Service Ltd ועל ידי מעלות החברה  , בעולם

 .מ בישראל"מ ומידרוג בע"ע בע"הישראלית לדירוג ני
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

העיקרית של דירוג אשראי הינה הערכת סבירות החזר  מטרתו •

פרמטרים איכותיים  באמצעות שקלול , החוב על ידי הלווה

,  החברהביניהם בחינת הסביבה העסקית בו פועלת , וכמותיים

כמו גם  , מבנה הניהול והבעלות עליה, התחרותי בענףמעמדה 

תזרימי המזומנים , נזילותיחסי , ההוןמבנה , תוצאותיה העסקיות

 .  הצפויים מפעילותה ונגישותה למקורות מימון אחרים

ערבויות , על דירוג האשראי תביעות משפטיותמשפיעות  עוד•

 .  וחשיפות מטבעיות של החברה
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 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

בין אם בין  , מדורגת החברה על ידי חברת דירוגבמקרה בו •

משויך הלווה  תהליך הדירוג הרי שבתום , לאומית ובין אם מקומית

בהתאם  , לדרגת סיכון מתוך סולם הדירוג של החברה המדרגת

 .  שלולמאפייני הסיכון 

יש להסתמך עליו לצורך  , בהינתן דירוג פומבי לחברה, כפי שציינו•

קביעת מחיר החוב הנורמטיבי שלה בחישוב מחיר ההון המשוקלל  

של  ( Worthiness Credit -ה)ולא לבחון את איכות האשראי 

 .החברה

 ?  איך זה מתבצע•



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 מחיר החוב הנורמטיבי לחברה

החוב והיה וקיים דירוג פומבי לחברה הרי שניתן לאמוד את מחיר •

מרווח סיכון האשראי של החברה מתוך מרווחי האשראי 

בעלת דירוג הדומה לזה של הראויים לחברה הנורמטיביים 

 ,Ratings)דירוגים ומרווחי אשראי על פי מחקר בדבר , החברה

Spreads and Interest Coverage Ratios)  של

 .2012לשנת   Aswath Damodaranהמלומד

מדורגת סלקום על ידי חברת מעלות  19.12.2013נכון ליום •

 .יציב +ilA בדירוג 

http://pages.stern.nyu.edu/~ adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
http://pages.stern.nyu.edu/~ adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm
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 Aswathלהלן טבלה מתוך מחקרו של•

Damodaran  מרווח  לבין האשראי  בין דירוג

 .סיכון האשראי

המתאים  כי המרווח מכאן , -Aסלקום מדורגת •

 .1.30%לה הוא 

בהינתן ששיעור הריבית הנומינלית חסרת  •

הרי שקיבלנו   5.09%הסיכון בישראל הינה 

אומדן למחיר החוב הנומינלי הנורמטיבי  

 .6.39% -לחברה של כ

  6.59% -שימו לב שאומדן זה אינו רחוק מה•

 .שאמדנו באמצעות שלוש השיטות הקודמות
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אנו מניחים כי  ב "נתונים מארהלמרות שהטבלה מבוססת על •

ח  "לאגח חברות "המדינה בין אגבתוך  הדירוגהמרווח לפי 

 .ממשלתי זהה

הן בין חברות בעלות אותו דירוג בין ענפים שונים בפועל יש שונות •

 .באותו ענףבין חברות בעלות אותו דירוג והן 

 .זמןהטבלאות משתנים על פני ערכי , בנוסף•

 .S&P -ו Moody’sבין ישנן טבלאות המרה •

 .מישראלישנן גם טבלאות •
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החוב מחיר החוב הנורמטיבי לחברה  דרך נוספת לאמוד את מחיר •

בסיס עקום בהינתן דירוג ספציפי לחוב מונפק של החברה הינה על 

של החברה  ( או הסינטטי)תשואות נורמטיבי לדירוג הפומבי 

בהתאמה למחירי אגרות החוב המצוטטים מעת לעת על ידי ספק  

 .למוסדייםמידע חיצוני 

שערי : "אשראימחיר חוב ומרווחי חברות המצטטות בארץ קיימות •

 ".מרווח הוגן" -ו" ריבית

חוב מטריצות למחירי  4החברות מפרסמות כל יום חמישי שתי •

צמוד דולר  , מדדצמוד , שקלי: נורמטיביים לדירוגי אשראי שונים

 .וצמוד יורו
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בשיעורי הריבית חסרת סיכון  כל אחת מארבע המטריצות מתחילה •

(RF) , מדירוג עוברתilAAA (ilAaa ) לדירוגilBBB+ (ilBaa1  )

קטגוריות עבור מכשירי חוב לא  3 -ומסיימת ב( קטגוריות 8כ "סה)

 :מדורגים

NR1- Non Rated Investment Grade.   קטגוריה זו מתאימה

 S&Pבדירוג  ilBBBהנע בין , לחברות בדירוג השקעה נמוכה

(ilBaa2  בדירוג)Moody’s  לביןilBBB-  בדירוגS&P (ilBaa3  

 .Moody’s(בדירוג 
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NR2- Non Rated Non Investment Grade, Medium 

Risk . קטגוריה זו מתאימה לחברות בדירוג לא להשקעה או

בדירוג   S&P (ilBa1בדירוג  +ilBBהנע בין , ספקולטיבי

)Moody’s  לביןilB-  בדירוגS&P (3ilB  בדירוג)Moody’s. 

.NR3- Non Rated Non Investment Grade, High Risk  

ספקולטיבי /קטגוריה זו מתאימה לחברות בדירוג סיכון מהותי

  +ilCCCהנע בין , חדלות פירעון עם סיכוי קל להשבה/ביותר

 S&Pבדירוג  ilDלבין  Moody’s(בדירוג  ilCaa1) S&Pבדירוג 

(ilC  בדירוג)Moody’s. 
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(  לא צמודים)המטריצה עבור מרווחי אשראי שקליים , בנוסף•

במרווחים  )שנים  15מ של "שנים ועד מח 0.25מ של "נעות ממח

בעוד שהמטריצות עבור מרווחי אשראי צמודים  ( שנים 0.25של 

מ של  "שנים ועד מח 0.25מ של "נעות ממח( יורו, דולר, מדד)

 (.שנים 0.25במרווחים של )שנים  25

מדורגת סלקום על ידי חברת מעלות   19.12.2013נכון ליום •

 .יציב +ilAבדירוג 
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 -נאמד על ידינו בכ, מחיר החוב הנומינלי הנורמטיבי לסלקום•

על בסיס חציון שיעורי הריבית של איגרות חוב קונצרניות , 7.89%

המוערכות  , נכון למועד החישוב+ilA לא צמודות המדורגות מסוג 

על ידינו כמייצגות את מחיר החוב הנורמטיבי המשוחרר מכל 

על בסיס דירוג החוב הפומבי שלה , שעבוד ובטוחה של החברה

 -נורמטיבי של כמשך חיים ממוצע בעלות ( על ידי חברת מעלות)

 .שנים ממועד עבודתנו 15
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המצוטטים על ידי ספק מידע מדוע קיבלנו מתוך מחירי אגרות חוב •

מזה שקיבלנו  ( 7.89%)מחיר חוב הגבוה , למוסדייםחיצוני 

 ?(6.59%)באמצעות שלוש השיטות הקודמות 

,  שישנה נטייה לחשוב שמרווח התשואותלכך הינה התשובה •

חוב איגרת שכל הפער בין שיעור התשואה לפדיון של , כלומר

ממשלתית  של איגרת חוב  לפדיוןלבין שיעור התשואה קונצרנית 

הסיכון  , קרי)נובע אך ורק מסיכוני אשראי , מ"מחאותו בעלת 

את תשלומי  בהתחייבותיו לשלם לא יוכל לעמוד שמנפיק האיגרת 

יגיע למצב כלומר , והקרן העתידיים למחזיק איגרת החובהקופון 

 (. פירעוןשל חדלות 

 .אז זהו שלא•
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תשואת איגרת  לבין התשואה של איגרת חוב קונצרנית בין הפער •

סיכון  רק את פרמיית ף משקלא מ זהה "ממשלתית בעלת מחחוב 

קרי הסיכון לכך  )סיכון הנזילות פרמיית אלא גם את , האשראי

שמחזיק איגרת החוב לא יוכל ניתן להיפטר מהאיגרת במהירות 

במדידת  הטייה וכך מתקבלת ( או ללא הפסד מהותי/הדרושה ו

 . מירווח התשואות

 .יותרזו גבוהה יותר ככל שסחירות החוב נמוכה הטייה •

האומדן שלנו למחיר החוב הנורמטיבי של החברה הינו  , לפיכך•

 .נכון
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איגרות חוב החברה המוערכת לא הנפיקה קורה כאשר מה •

מרווח  על לנו מידע הרי למעשה אין ? (סטרייט או המירות)

 .שלההאשראי 

וכך  -היות ואין לה חוב סחיר הרי שאין לה גם דירוג אשראי , בנוסף•

 .בקביעת מחיר החוב הנורמטיבי שלהנוצר קושי 

 ?אז מה עושים•
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או תצפיות  )של החברה ציטוט למחיר חוב ספציפי בהיעדר •

מספקות באופן נאות בדבר שיעור התשואה הנורמטיביים של  

לחילופין בהיעדר דירוג פומבי של החברה או לחילופי  , (החברה

הדומות  חוב לחברות בדבר מכשירי חילופין בהיעדר נתונים 

מייצג במידה הנדרשת לצורך אמידת מדגם , במאפייניהן לחברה

של החברה ומאפייני  הכספיים את דוחותיה יש לבחון , מהימן

על , בין היתר, ולאמוד את מחיר החוב הנורמטיבי שלה, פעילותה

(  Synthetic Credit Rating)סינטטי בסיס מודלים לדירוג 

 .ובהתייחס למאפייני הסיכון הספיציפיים של החברה
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,  קיימות שיטות רבות לאמידת מחיר החוב הנורמטיבי של חברה•

אשראי  על תוצאות מודלים סטטיסטיים לאמידת דירוג המתבססות 

כגון מודל יחס כיסוי  , או הסתברות לחדלות פירעון/וסינטטי 

  Altmanמודל , Merton ,KMV ,Black & Coxמודל , הריבית

 .ואחרים

בסיס תוצאות  לאחר שמתקבל דירוג אשראי סיננטי כלשהו על •

הרי שניתן לאמוד את מחיר החוב הנורמטיבי לחברה על , המודלים

הסינטטי שהתקבל בהתאמה  לדירוג תשואות נורמטיבי בסיס עקום 

מידע ספק למחירי אגרות החוב המצוטטים מעת לעת על ידי 

 .למוסדייםחיצוני 
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נאמד לטווח ( WACC)מאחר ומחיר ההון המשוקלל של החברה •

עלינו לחזות  ( שנה מייצגת עד לאינסוף+ שנות תחזית  5)ארוך 

את שיעור המס הסטטוטורי הנורמטיבי לטווח ארוך החל על 

 .החברה

 .ישנם שני סוגים חברות•

על פי  " מפעל מאושר"של הסוג הראשון הינו חברות בעלות מעמד •

זכאיות החברות  אשר לפיו , ט"התשי -חוק עידוד השקעות הון

בהשוואה   25%של לשיעורי מס חברות מופחתים , בין היתר, הללו

בהתאם לכתב אישור והכל , בשוקלשיעורי מס החברות הנהוגים 

 .ההטבות
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מס הסוג השני הינו כל יתר החברות שעליהן חלים שיעורי •

 .בשוקהחברות הנהוגים 

תיקוני )פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  13ביום •

,  2010 -ו 2009הכלכלית לשנים ליישום התוכנית חקיקה 

 "(.חוק ההסדרים"להלן ) 2009 -ט "התשס

  25% -ו 26%כי שיעורי המס של , בין היתר, ההסדרים קובעחוק •

יופחתו , בהתאמה 2010 -ו 2009בשנים על חברות המושתים 

עד  2016לשנת המס ועד  2011באופן הדרגתי החל משנת המס 

 .18%לשיעור של 

לתיקון נטל המס  את החוק אישרה הכנסת  2011בדצמבר  5ביום •

 .  2011ב "התשע -( תיקוני החקיקה)
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המס אשר נקבעה בחוק תבוטל הפחתת לחוק בהתאם •

החל  מס החברות ושיעור , ההתייעלות הכלכלית כאמור לעיל

 . 25%על ואילך יעמוד  2012משנת 

תיקוני חקיקה )במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים •

,  2013 –ג "התשע, (2014 –ו  2013להשגת יעדי תקציב לשנים 

בוצעו שינויי חקיקה מהותיים בתחום המיסוי וביניהם שינויים  

ואילך יעמוד על   2014לפיהם שיעור המס משנת , המסבשיעורי 

26.5%. 
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 -לשם ההשוואה נחשב את שיעור המס האפקטיבי של סלקום ל•

 .2013בספטמבר  30 -החודשים שקדמו ל 12
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  30 -החודשים שקדמו ל 12 -סלקום לשיעור המס האפקטיבי של •

 :הינו 2013בספטמבר 

 

 
 

%6.26
265726579

79195161

 








הכנסהעלמיסיםלפנירווח

הכנסהעלמיסים
האפקטיביהמסשיעור
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מסתבר שסלקום כבר משלמת בפועל מיסים על פי שיעור המס  •

 .לטווח ארוך

שיעור המס הסטטוטורי הנורמטיבי לטווח ארוך החל על , לפיכך•

 .26.5%החברה הינו 
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 ההון העצמי

הינו  , Keאותו להלן באות שנסמן שיעור התשואה על ההון העצמי •

המניות והוא נאמד באמצעות  הנדרש על ידי בעלי  התשואהשיעור 

 Modified CAPM (Capital Asset Pricing -השימוש במודל 

Model) ,כדלקמן: 

 

 

 :כאשר•

     Rf -  בשוק בו פועלת החברההינו שיעור הריבית חסרת הסיכון. 

    (Rm- Rf )-  החברהבשוק בו פועלת הינו רכיב פרמיית הסיכון. 

     bl - של החברה" סיכון הסיסטמטי"הינה המדד ל. 

    Rs - החברההמיוחס למניית , הינו שיעור תשואה נוסף. 

Rs  Rf) -(Rm*  Rf  Ke  b
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הסיכון  חסרת שיעור הריבית 

 בשוק

נאמדה למועד הסיכון ארוכת הטווח בישראל הריבית חסרת •

כמקובל  , 5.09%-בלפי ציטוטי חברת שערי ריבית החישוב 

המבוססים על  , בסיס שיעורי התשואה לפדיוןעל , בחשבונאות

 . שנים 15 -מ של כ"בעלות מחבישראל עקום חסר סיכון 

להריבית  כקירוב אמדן סביר שיעור זה משמש , להערכתנו•

 .בישראלחסרת הסיכון ארוכת הטווח 
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הסיכון  חסרת שיעור הריבית 

 בשוק
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שיעור הריבית חסרת הסיכון  

 בשוק

האינדיקטיבית של  את סבירותו ובחנו שבנו , למרות האמור לעיל•

התשואה לפדיון של אגרות  אומדן שקיבלנו על ידי בחינת שיעור ה

סדרת ממשלתית  )שחר מדינת ישראל מסוג לא צמודות של חוב 

(  Duration,מ"מח)החיים הממוצע אשר משך , (0142שקלית 

 -כהנושאות תשואה לפדיון של , שנים 15 -עמד על כשלהן 

 .למועד החישוב 5.04%

 .הבדיקה שלנו מעלה כי האומדן שלנו הינו סביר לחלוטין•

 .מ הארוך ביותר"כעיקרון יש לקחת את הסדרה בעלת המח•
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 רכיב פרמיית הסיכון בשוק

 .  כעת נאמוד את רכיב פרמיית הסיכון בשוק•

שיעור התשואה על ההון העצמי של החברה או שיעור התשואה  •

,  בשיטת המשקיע הבינלאומיהנדרש על ידי בעלי המניות נאמד 

משקיע אשר תיק השקעותיו מבוזר של היינו מנקודת המבט 

 . בעולם

טבוע בשיעור הריבית  country risk))סיכון המדינה , בגישה זו•

 .  חסרת הסיכון בשוק ובמחיר החוב הנורמטיבי לחברה

בו פועלת החברה  לאמוד את רכיב פרמיית הסיכון בשוק מקובל •

 Risk)פי מחקר בדבר מחירי ההון המשוקללים על היתר בין 

Premiums for Other Markets) של המלומד Aswath

Damodaran   2013ביולי  1ישראל מיום בעבור. 

http://pages.stern.nyu.edu/~ adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~ adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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 רכיב פרמיית הסיכון בשוק

במחקרו  הנקובה , בינלאומיעל ידי משקיע הנדרשת פרמיית הסיכון •

 .5.75%של הינה בשיעור של המלומד 

הנקובה במחקרו של המלומד , הסיכון של מדינה ישראלפרמיית •

 .1.43%הינה בשיעור של 

והוא   7.18%סך הצברם של הפרמיות כאמור לעיל עמד על •

 .ששימש אותנו כרכיב פרמיית הסיכון בשוק הישראלי
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 רכיב פרמיית הסיכון בשוק
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

של תשואות משקפת את עוצמת התנודתיות ( הממונפת" )ביתא"ה•

השוק והינה שערי המניה ביחס לתנודתיות של תשואות שערי תיק 

 .  של החברה" סיכון הסיסטמטי"המדד ל

בעוד שתיק השוק עבור   100א "תיק השוק בישראל הינו מדד ת•

 .S&P 500 -המדד חברות מחוץ לישראל הוא 

מחושבת הביתא על פי רגרסיות מול תשואת תיק ציבורית  בחברה•

ביחס לשערי המניה , מסבירכמשתנה ( שבועיבחישוב )השוק 

על פי רגרסיות מול  החישוב או לחילופין בשנתיים שקדמו למועד 

ביחס , כמשתנה מסביר( חודשיבחישוב )תשואת תיק השוק 

 .למועד החישובשקדמו בחמש השנים לשערי המניה 
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

היות ומניית החברה נסחרת הן בבורסה לניירות ערך בתל אביב והן  •
לא הייתה לנו כל בעיה לאמוד את , ב"בארה NYSE -בבורסת ה

 .הביתא הממונפת של החברה
 .  שבועות לאחור 100נעשה על פי נתוני מסחר של התחשיב •
כאשר   t  =3.6127 -מבחן הערך ) 1.35 -הביטא שנקבע הנו כערך •

שלו גדול   t -עוצמתו של האומדן גבוהה יותר ככל שערך מבחן ה
 (.  1.9845 -יותר מ

מייצג היטב את   1.35מעריכים כי אומדן ביטא לחברה של אנו •
מצביע על עוצמת האומדן   tומבחן , הסיכון הסיסתמטי של החברה

 (.2.09לבין  0.61בין  95%בהסתברות של )
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

מרשל בלום מצא כי אומדני הביתא מקיימים תהליך סטוכסטי  •
ארוך טווח  ( Mean Reversion)לתוחלת /הכולל תסוגה לממוצע

 (.b=1)הלא היא הביתא של השוק , של הביתא
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

 blr -מהשל החברה נגזרת הפרוספקטיבית  blp -לפיכך ה•
קירוב באמצעות משוואת שלה ( ההיסטורית)הרטרוספקטיבית 

Blume: 
 

והיא אשר   1.25הביתא הפרוספקטיבית של החברה הינה , לפיכך•
 :שימשה בחישובנו

 
 

האם באמת צריך להתאים את הביטא צופה פני עבר לביטא הצופה  •
 ?את פני העתיד

וחלק ממאגרי המידע הגדולים כבר עושים זאת , התשובה היא שכן•
 .עבורנו

lrlp bb 653.0371.0 

25.11.3475653.0371.0 lpb



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 הממונפת של החברה" ביתא"ה
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

מקדם הסיכון השיטתי   - blעל פי נתונים אמפיריים שונים עולה כי •
נוטה להיות גבוה יותר ככל שרמת  , הממונף( Covariance -ה)

 .המינוף הפיננסי של החברה עולה
מסחר של עלינו להיעזר בנתוני , אינה נסחרתכאשר מניית החברה •

בו פועלת החברה  המסווגות בענף , ל"בארץ ובחוחברות ציבוריות 
 .  שבה מאוגדת החברה SIC -או המאוגדות בקטוגוריית ה

יש  , בעזרת השוואה לחברות אחרות" ביתא"מנת לאמוד את העל •
הנורמטיבי  ולהתאימה ליחס המנוף הפיננסי " הביתא"את " תקנן"ל

 .ארוך הטווח של החברה המוערכת
( pure play technique)שיטה זו נקראת טכניקת המשחק הנקי •

 .והיא מורכבת משלושה שלבים
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

 levered)הממונפת " ביתא"בשלב הראשון אנו ממירים את ה•
beta ,של כל אחת מחברות  ( הביתא ההונית או הביתא ממונפת

הביתא הנכסית  , unlevered beta)התפעולית " ביתא"המדגם ל
 :כדלקמן, Hamadaבאמצעות משוואת  (או הביתא הלא ממונפת
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

של  התפעולית החציונית " ביתא"אנו ממירים את ההשני בשלב •
הממונפת מחדש הרטרוספקטיבית " ביתא"המדגם לחברות 

(relevered beta ,הביתא הההיסטורית הממונפת מחדש  )
 :כדלקמן, Hamadaבאמצעות משוואת  
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

הרטרוספקטיבית  " ביתא"האנו ממירים את השלישי בשלב •
 מחדשהפרוספקטיבית הממונפת " ביתא"הממונפת מחדש ל

(prospective beta , המשתמעת המסוימת של החברההביתא  )
 .Blumeבאמצעות משוואת 

טכניקת  באמצעות ( 1.35)נשוב ונבחן את אומדן הביתא שקיבלנו •
 . הנקיהמשחק 
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

הביתא המשתמעת המסוימת של חברה בין  לאמוד את מקובל •

 Levered and)היתר על פי מחקר בדבר מחירי ההון המשוקללים 

Unlevered Betas by Industry) של המלומד Aswath

Damodaran  ענף הבעבור-Telecom. Services   2012לשנת. 
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

של חברות   bl -ממוצע העולה כי , חברות השוואה 105ממדגם של •
 .1.07המדגם הינו 

  105הממוצע הנוכחי של ( D/E)לאקוויטי החוב הפיננסי שיעור •
 .13.31% -נאמד בכ חברות המדגם

הינו  חברות המדגם  105של שיעור המס האפקטיבי הממוצע של •
14.01%. 

שיעור החוב הפיננסי נזכיר כי בשלבים המוקדמים אמדנו את •
וכן   1.00 -ארוך הטווח של החברה כ, הנורמטיבי( D/E)לאקוויטי 
שיעור המס הסטטוטורי הנורמטיבי לטווח ארוך החל קבענו כי 

 .26.5%החברה הינו על 
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

  105של הממונפת הממוצעת " ביתא"האת נמיר , בשלב הראשון•
 .Hamadaמשוואת באמצעות התפעולית " ביתא"ל המדגםחברות 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

התפעולית התפעולית הממוצעת  " ביתא"את הנמיר , בשלב השני•
הרטרוספקטיבית הממונפת  " ביתא"חברות המדגם ל 105של 

 .Hamadaמחדש באמצעות משוואת 
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

הרטרוספקטיבית הממונפת  " ביתא"את הנמיר , בשלב השלישי•
הפרוספקטיבית  " ביתא"חברות המדגם ל 105מחדש של 

 .Blumeמשוואת באמצעות הממונפת מחדש 
 
 

 Implied Specific Beta leverageהשאלה איזו נשאלת •

(prospective)  התנודתיות עוצמת משקפת טוב יותר את

המניה ביחס לתנודתיות של  הנורמטיבית הצפויה של שערי 

סיכון  "כן מהווה מדד ראוי יותר לועל תשואות שערי תיק השוק 

 ?1.46 -כ 1.25 -כ? של סלקום" הסיסטמטי
 
 

46.11.67653.0371.0 lpb
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 הממונפת של החברה" ביתא"ה

החלטנו כי האומדן הראוי לביטא הממונפת הנורמטיבית  , לפיכך•

לטווח ארוך של החברה הינו הממוצע של שני האומדנים 

 .1.36קרי , שהתקבלו
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המיוחס  , שיעור תשואה נוסף

 למניית החברה

נתונים אמפיריים ומחקרים שונים מראים כי משקיעים בשוק ההון  •

,  דורשים לרוב לקבל פרמיית סיכון נוספת בגין השקעתם בחברות

 .המבטאת את הפרמטרים השונים כאמור של השקעתם

הינו מיוחס , Rsאותו להלן באות שיעור התשואה הנוסף שנסמן •

והוא נאמד  לרבות ספציפיים למניית החברה ומשקף סיכונים 

 :כדלקמן

 

 

 

 

 

DLOL/DLOMRRspRip  Rs 
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המיוחס  , שיעור תשואה נוסף

 למניית החברה

 :כאשר•

     Rip - תוספת תשואה נדרשת לחברות ציבוריות בהתאם לענף  , 

 .   שאליו משתייכת החברה     

    Rsp -   תוספת תשואה נדרשת לחברות ציבוריות בהתאם לגודל 

 .החברה    

•RDLOL/DLOM -  בגין  ציבוריות תשואה נדרשת לחברות תוספת

או ( DLOL- Discount for Lack Of Liquidity)נזילות היעדר 

 DLOM- Discount for)סחירות פרטיות בגין היעדר לחברות 

Lack Of Marketability.) 
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 הדיסקאונט בגין הענףשיעור 

החברה בגין הענף  הראוי להון הדיסקאונט שיעור מקובל לבחון את •

אומדנים לפרמיות ענפיות  פי מחקר בדבר שאליו היא משתייכת על 

(Industry Premium Estimates)  המלומד שלRoger 

Ibbotson   קטגוריית    המאוגדות במסגרת החברות פי נתוני על

 .SIC Code 4812 - Radiotelephone Communication -ה

המתאים לסלקום נאמד   Industry Premium Estimate -ה•

 (.-0.21%זו לא טעות ) 0.21%למועד עבודתנו בכמינוס 
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 הדיסקאונט בגין הענףשיעור 
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 שיעור הדיסקאונט בגין הגודל

החברה בגין  הראוי להון הדיסקאונט שיעור מקובל לבחון את •

של  (Size Premium)פרמיות גודל פי מחקר בדבר גודלה על 

 .ב"חברות סחירות בארהעל פי נתוני   Roger Ibbotsonהמלומד

נאמד למועד  (7th Decile)המתאים לסלקום  Size Premium -ה•

 .1.73% -עבודתנו בכ
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 הדיסקאונט בגין הגודלשיעור 



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

היעדר  שיעור הדיסקאונט בגין 

 נזילות

בשנה בתל אביב בבורסה לניירות ערך סלקום המסחר במניות •

מתאפיין  על בסיס מחיר מניית סלקום, החישובאשר קדמה למועד 

 :כדלקמן, גבוההבסחירות 

מספר עסקאות יומיות

MaxAverage

1,653506

0ימים ללא מסחר כלל:

0.00%באחוזים מסך ימי המסחר:

8,107,570מחזור מסחר יומי ממוצע )ש"ח(:

0.23%באחוזים משווי שוק ממוצע:

224,385מחזור מסחר יומי ממוצע )יחידות(:

0.23%באחוזים מסך הון רשום למסחר ממוצע:

נתוני סחירות לשנה שנסתיימה ב- 19 בדצמבר 2013
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היעדר  שיעור הדיסקאונט בגין 

 נזילות

שיעור הניכיון בגין היעדר נזילות המתאים להון של סלקום , לפיכך•

 .0%הינו 

המיוחס למניית החברה נאמד על ידינו  , התשואה הנוסףשיעור •

 .1.52% -בכ

 

%52.1%0%73.1%21.0

RRspRip  Rs DLOL/DLOM
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קביעת שיעור התשואה על ההון  

 העצמי

 ?שקפים 100אז מה בדיוק עשינו •
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קביעת שיעור התשואה על ההון  

 העצמי
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קביעת שיעור התשואה על ההון  

 העצמי

על ההן העצמי שהתקבל הנומינלי שיעור התשואה , להערכתנו•

משקף באופן כלכלי נאות  ( 16%במעוגל ) 16.4% -בשיעור של כ

התשואה הנורמטיבי לטווח ארוך הנדרש על ידי בעלי מניות שיעור 

 .החברה בגין השקעתם בחברה
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בגין היעדר  דיסקאונט שיעור 

 נזילות

במידה ומניות החברה הנסחרות בבורסה מתאפיינות בסחירות  •

 -של כ בגין היעדר נזילותניכיון לקחת שיעור ניתן , נמוכה

0.6%RDLOL=. 
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בגין היעדר  דיסקאונט שיעור 

 סחירות כליל

במידה והחברה הינה פרטית ומניותיה אינן נסחרות הרי שמקובל •

כליל בשיעור של                     לקחת תשואה נדרשת בגין היעדר סחירות 

מעל לתוצאת הביניים של של ( 23% -בתוחלת כ) 20%-25%

 .Ke -חישוב ה

 ?23% -מאיפה הגיע ה•

בדבר ההבדלים בין  FMV Opinions, Inc ממחקר של חברת •

לבין מניות ( restricted stocks)מחירי מניות חסומות או מוגבלות 

 .1979-1992בין שנים , שאינן מגבילות או מוגבלות

ב חסימת מניות משמעותה המשפטית היא שיש איסור על "בארה•

 .מכירה באופן עקיף דרך מכירה בחסר או באמצעות אופציות

 .מקובל להתייחס כעל מניות של חברה פרטית כעל מניות חסומות•
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בגין היעדר  דיסקאונט שיעור 

 סחירות כליל

הינו הפיצוי או תוספת התשואה שידרוש   DLOM -למעשה ה•

המשקיע במניות בלתי סחירות בגין העובדה שככל שהמניה  

הגלומים בהיותה סחירה  " הזדמנותיים"הסיכויים ה, תנודתית יותר

ולפיכך חסימתה או אי סחירותה גוררים שיעור ניכיון גבוה , גדולים

 .יותר
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בגין היעדר  דיסקאונט שיעור 

 סחירות כליל
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בגין היעדר  דיסקאונט שיעור 

 סחירות כליל

 .=23%RDLOM -אין הכוונה ש: לבשימו •

 :כדלקמןיחושב על בסיס ההפרש בין שני מצבי עולם  RDLOM -ה•

לאמור , שיעור התשואה על ההון העצמי עבור חברה ציבורית- 

 .סחירות כלילבגין היעדר  23%בשיעור של דיסקאונט ללא 

 כולל מרכיב , פרטיתהתשואה על ההון העצמי עבור חברה שיעור

 DLOM - Discount for Lack)היעדר סחירות הדיסקאונט בגין 

of Marketability ) 23%של. 
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בגין היעדר  דיסקאונט שיעור 

 סחירות כליל

 :להלן דוגמא מספרית לחישוב•

   

 

   

 

  %4.19%6.35.82%2.11%  5.99%*71.0 3.63%  Ke

RRspRip  Rf) - Rm (* Rf  Ke

%6.3%8.15%4.19R

%4.193%215.82%2.11%  5.99%*71.0 3.63%  Ke

%8.155.82%2.11%  5.99%*71.0 3.63%   Ke

23%DLOM5.82%,Rsp2.11%,Rip

 5.99%Rf) - Rm (,71.0,3.63% Rf

DLOM1RspRip  Rf) - Rm (* Rf  Ke :(modified) CAPM

DLOM-With

DLOM

DLOM

DLOM-With

DLOM-Without

















lp

lp

lp

b

b
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל  . 5
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל  . 5

 ?שקפים 100 -אז מה עשינו במשך למעלה מ•
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל  . 5
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 קביעת מחיר ההון המשוקלל  . 5

מחיר ההון המשוקלל הנומינלי שהתקבל בשיעור של  , להערכתנו•

ממוצע  משקף באופן כלכלי נאות את ה( 11%במעוגל ) 10.6% -כ

החברה הנורמטיבי  של מקורות המימון לפעילות המשוקלל 

 .לטווח ארוך
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ישנה דרך פשוטה ומהירה יותר 

 WACC -ו CAPMלקבלת אומדני 

 (http://www.intrinsicvalue.co.il" )שווי פנימי"אתר הבית של •

לקבלת אומדנים אמפיריים  " חכמים"מציע מחשבוני אקסל 

  -ו (אומדן למחיר החוב) CAPM ,WACC ,ROD: לפרמטרים כגון

ROA 5ב לתקופה של "על בסיס נתוני חברות ציבוריות בארה 

 .שנים אחורנית

הוגן של מכשירים אפליקציות אקסליות לביצוע חישוב שווי לצד •

ניתן למצוא , פורוורדים ואופציות ונילה, פשוטים כגון איגרות חוב

שווי של באתר גם פתרונות אקסליים ממוחשבים לביצוע הערכות 

 .  מכשירים אקזוטיים ולא סטנדרטיים

המתבססים על  , מודלים ייחודייםכלל בניית מכשירים אלו תמחור •

 .טכניקות נומריות מתקדמות

 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
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 CAPM -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה
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 CAPM -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה
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 CAPM -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה

 .יש להוריד את הקובץ המבוקש ואז פעם אחת לאפשר עריכה•

 

 

 

 .ופעם שנייה לאפשר את התוכן•
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 CAPM -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה

נציב את שיעור הריבית חסרת הסיכון שמצאנו  , "ישראל" -נבחר ב•

 "ענף שירותי התקשורת"ונבחר את , 5.09%
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 CAPM -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה
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למחיר  קבלת אומדן אמפירי 

 החוב הנורמטיבי לחברה
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קבלת אומדן אמפירי למחיר  

 החוב הנורמטיבי לחברה
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קבלת אומדן אמפירי למחיר  

 החוב הנורמטיבי לחברה

 .יש להוריד את הקובץ המבוקש ואז פעם אחת לאפשר עריכה•

 

 

 

 .ופעם שנייה לאפשר את התוכן•
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קבלת אומדן אמפירי למחיר  

 החוב הנורמטיבי לחברה

נציב את שיעור הריבית חסרת הסיכון שמצאנו  , "ישראל" -נבחר ב•

 "ענף שירותי התקשורת"ונבחר את , 5.09%
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היעדר  שיעור הדיסקאונט בגין 

 נזילות
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היעדר  שיעור הדיסקאונט בגין 

 נזילות
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  WACC -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה
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  WACC -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה

 .יש להוריד את הקובץ המבוקש ואז פעם אחת לאפשר עריכה•

 

 

 

 .ופעם שנייה לאפשר את התוכן•
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קבלת אומדן אמפירי למחיר  

 החוב הנורמטיבי לחברה

נציב את שיעור הריבית חסרת הסיכון שמצאנו  , "ישראל" -נבחר ב•

  5.88%נציב את מחיר החוב הנורמטיבי שמצאנו מקודם , 5.09%

 "ענף שירותי התקשורת"ונבחר את 
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  WACC -קבלת אומדן אמפירי ל

 של החברה
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 משימה לבית

של פרטנר ושל בזק באמצעות השיטות  WACC -נסו לאמוד את ה•

 .השונות שהצגנו במצגת זו
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 הסיכונים   ניהול, ללא הערכות שווי"  

 "אפשריהוא בלתי     
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,  The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר    

 בעלים    

 שווי פנימי     

    roip@intrinsicvalue.co.il   

    052.598.1668    

mailto:roip@intrinsicvalue.co.il

