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הניכיון בין שיעור שפונקציונלי הקשר ה

   ההיווןשיעור ו
  

  מאת: יוסי דקל
  

שבו ניתן אפשרי הפשוט ביותר התרחיש ההציגה את  שהוצגה במאמר הקודם בנוגע להערכת שווי מניית בכורההדוגמה 

ייחודי המצב הקבוע לנצח. זהו ה: תזרים מזומנים )capitalization method( באמצעות שיטת היוון ההוןליישם את עלות 

מאחר שווה לשיעור ההיוון היה  הניכיוןשיעור בדוגמא זו שווה לשיעור ההיוון. עלות ההון) קרי, ( הניכיוןשבו שיעור היחיד 

 אינןההשקעות בעולם האמיתי  מרבית דא עקא,של המשקיע. צמיחה או ירידה בתזרים המזומנים צפויה שום הייתה ולא 

  .פשוטות כה

  

 יםמשקיעהלעתים קרובות , פעילהפרויקט תקצוב הון בחברת בבשותפות, או בזכות מניות רגילות, בבמקרה של השקעה 

מהשותפות למשיכה דיבידנד או  חלוקתבתזרימי המזומנים הזמינים ל על פני זמןרמה מסוימת של צמיחה למצפים 

)withdrawals partnership(כלומר קבועהלהישאר  ה. גם אם יחידת הנפח צפוי) הרי ), צמיחה ריאליתכל , ללא

שיעור הצמיחה . אם החזויה האינפלציה בשיעורקירוב ביגדלו תזרימי המזומנים ש עשויים לצפותמשקיעים עדיין שה

או אז , תקופת זמן ארוכה קיימא על פני- ריציב וב ינו) הCAGR- Compound Annual Growth Rateהשנתי המורכב (

  היוון.השיעור ) לעלות ההוןקרי, (ניכיון שיעור הניתן להמיר את 

  

. זה כמובן מעלה את השאלה: מהו הניכיוןשיעור פונקציה של  הינו היווןה, שיעור במאמרים הקודמיםכפי שצוין קודם 

  ושיעור ההיוון? הניכיוןהקשר הפונקציונלי בין שיעור 

  

יעור ההיוון שווה ששהרי מוערכת, הלהשקעה  הזמיניםשל תזרימי המזומנים  טווח-ארוכתיציבה צמיחה תחת הנחת 

  :הבאה הניתן לתאר את הקשר הזה באמצעות הנוסח. הצפוי ארוך הטווח הצמיחהבניכוי שיעור  ניכיוןלשיעור ה

  

  

  ר:שכא

  

c  שיעור ההיוון =  

k = השווי (קרי, עלות ההון) עבור ההשקעה נשוא הערכת שיעור הניכיון  

g  ההשקעה של של תזרימי המזומנים הזמיניםה הצפוי הטווח כתארוהקיימא -בת= שיעור הצמיחה   

  השווי נשוא הערכת    
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 to the capital returnלהון ( ניםהזמי יםצמיחה של ההחזרכי ה נהזו הי הנוסחשעומדת מאחורי ההנחה הקריטית 

available ( טכניעל פני יחסית  הקבועהינה) לנצח). תזמן  

  

בתזרים המזומנים צמיחה בחובו את ו כולל נביטוי זה אינ". ההחזרים הזמינים להוןלשים לב לביטוי " רצוי אזהרה:

בשיעור  הינה שימוש ותנפוצהת יוטעואחת ה. ההוניות העתידיותהשקעות כמובן בתלויים אשר  ,בכללותההחברה ברמת ה

היא זו שנובעת מההון או קובעת הצמיחה היחידה שנחשבת לפיכך, נוספת.  ניתהו הללא השקע השגה-ברצמיחה שאינו 

   , או מההשקעה ההונית המוערכת.הקיים

  

ת הנחתחת היוון, ההערך הנוכחי בשיטת לצורך אמידת עלות ההון בהשימוש  אודותעכשיו אנו יודעים שני דברים חיוניים 

  משקיע:לנים הזמי יםטווח יציבה יחסית של ההחזר-רוכתצמיחה א

 שיעור ההיוון.בתקופה הבאה מחולק ב צפויההנקי תזרים המזומנים לנוכחי שווה הערך ה .1

ה של הצפוי הטווח כתארוהקיימא -בת הצמיחהבניכוי שיעור הניכיון (קרי, עלות ההון) שיעור הינו שיעור ההיוון  .2

שיעור לשנים,  20או  15 לאחר קיימא בהקשר הזה פירושה לנצח). דא עקא,-צמיחה בתתזרימי המזומנים. (טכנית, 

 אחרבאופן כללי, מ. השפעה מינימלית על הערך הנוכחי, בשל גורמי ערך נוכחיים קטנים מאוד נהצמיחה הנותר ישה

 סך שווי ההשקעהאחוז בודד מכתוספת השווי השנתית המהוונת הינה  ,יםשנ 20או  15 -אופק היוון של כולאחר 

אחוז בודד מסך השווי), הרי שמטעמי כהמוערכת (לאמור, תזרים פרמננטי מהווה  (קרי, עסק או נכס בלתי מוחשי)

  . שנים 20או  15של לתקופה  ההשקעה המוערכתאמוד את משך החיים הצפוי של מעשה לחוסר מהותיות ניתן ל

  

  כדלקמן:לכדי משוואה אחת  האמוריםלשלב את שני הקשרים  ניתן

  

  

  ר:שכא

  

PV  הערך הנוכחי =  

NCF1  =  מועד ההערכהמיד לאחר  התקופהכלומר, , 1בתקופה  הצפוי הנקימזומנים התזרים   

k (קרי, עלות ההון) שיעור הניכיון =  

g ה של תזרים המזומנים הנקי למשקיעהצפוי הטווח כתארוהקיימא -= שיעור הצמיחה בת  

  

 מזומניםה תזריםשל  צמיחה צפויה קבועה עם הונית השקעה נההיבנוסחה לעיל  מספריםשל הצבת דוגמא פשוטה של 

  . הנקי
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  בואו נניח שלוש הנחות:

 100$ - נאמד בכ 1תזרים המזומנים הנקי בתקופה  .1

 .13% -בשוק או שיעור הניכיון) עבור ההשקעה האמורה נאמדת בכ-עלות ההון (התשואה הכוללת הנדרשת .2

 .3%ועד לנצח צפוי להיות  1של תזרים המזומנים הנקי משנה  הקיימא-בתשיעור הצמיחה  .3

  

  :-בנוסחה האמורה, נקבל ש לעילהנחות מה הנגזריםמספרים את נציב אם 

  

לשלם  מצפהקונה מרצון היה שהסכום זהו  ,כלומר. 1,000$הינו ההשקעה המוערכת בדוגמא זו, שווי השוק ההוגן של 

  עלויות עסקה).הבאה בחשבון של (לפני על ההשקעה האמורה  מצפה לקבלהיה מוכר מרצון ו
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  :יוסי דקלמר  אודות

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

סמנכ"ל , בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isrכעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.והייעוץ הכלכלי, 

מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה , סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית

  חבר במספר דירקטוריונים.ו יו"ר דירקטוריוןוכ והשירותים הרפואיים

  

 )PRA(וכאקטואר סיכונים פנסיוניים  )LRA( יכוני חייםאקטואר ס ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידידקל מוסמך מר 

) CLU, מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים ()IAVFAמטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

והמכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי ביטוח במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם   American collegeמטעם 

במנהל עסקים   M.B.Aוארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצרהמכללה לביטוח ו

מאוניברסיטת  קהבמדעי החברה והמתמטיקה עם התמחות בסטטיסטי B.A התמחות במימון מאוניברסיטת חיפה ותואר

  .מרצה בתחומים כלכליים שוניםומשמש חיפה 

  

  :K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי  אודות

 המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי, חברה מוביל, בלתי תלוי והינ K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה  בוגרות וחברות הזנקומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, 

הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור ,השקעה,  )Start-upבתחומי הייעוץ ( המשרדשל 

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים

  


