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 CAPM -וה( Cost of Capital)עלות ההון : מבוא
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המשוקללת הממוצעת ההון עלות ((WACC ההון עלות של אמידתן את דורשת  

 .החוב ועלות העצמי

ההון נכסי לתמחור המודל (CAPM) ידי על הנדרש התשואה שיעור את אומד  

 במניות בהשקעה הגלומים הודאות אי במרכיבי בהתחשב פוטנציאלי משקיע

 .העצמי ההון עלות לאמידת ביותר הנפוצה הטכניקה זוהי .החברה

ה ידי על נאמדת ההון עלות- CAPM: 
 

ke = Rf + βl *(Rm - Rf) + kscp + kcsp 
 

      ke = העצמי ההון עלות 

      Rf = הסיכון חסרת הריבית שיעור 

      βl = הממונפת הרגילה הביתא (levered beta) 

    Rm = השוק תיק" על הצפויה התשואה" 

Kscp = קוטן פרמיית (small capitalization premium) 

kcsp = של הספציפי הסיכון פרופיל בסיס על ,ומוצדקת ככל ,נוספת תשואה 

 (company specific premium) החברה

 

 

 



 ERP- Equity)רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון 

Risk Premium) 
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מבוזר מניות תיק של הצפוי התשואה עודף זהו (diversified) מעל מגוונים  

 הסיכון חסרת הריבית לשיעור

 

(ERP = E(Rm - Rf 

 

          ERP = ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב 

E(Rm - Rf) = לשיעור מעל המניות שוק של ההיסטורי הממוצע התשואה עודף  

 הסיכון חסרת הריבית                      

 

עתיד פני מושג זהו. 

 

את לאמוד מקובל רוב פי שעל הרי ,בשוק נצפה אינו והפרמטר הואיל ,אולם  

 .היסטוריים בנתונים שימוש באמצעות שלו האמפיריים האומדנים

 

 

 



  ב"ע הישראלי ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב

  Aswath Damodaranהמלומד של מחקרים
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  ב"ע הישראלי ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב

  Aswath Damodaranהמלומד של מחקרים
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  מדד ב"ע הישראלי ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב

 125 א"ת

6 



  מדד ב"ע הישראלי ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב

 125 א"ת
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  ידי על שבוצעה שווי הערכת :מהשטח דוגמאות

 30/9/2007 ליום וולף אורי מר השווי מעריך
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  ידי על שבוצעה שווי הערכת :מהשטח דוגמאות

 31/12/2007 ליום אשד יעקב מר השווי מעריך
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  ידי על שבוצעה שווי הערכת :מהשטח דוגמאות

 30/9/2008 ליום וולף אורי מר השווי מעריך
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 (  Size Premium)רכיב פרמיית סיכון הגודל 
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מזו יותר גבוהה תשואה מצגות ועדיין הציגו קטנות חברות ,אמפירית מבחינה  

 .CAPM -ה ידי על הנחזית

 

לשקול ראוי ,ההשוואה חברות מאשר יותר קטנה היא שלך המטרה חברת אם  

 .העצמי ההון לעלות גודל סיכון פרמיית רכיב הוספת

 

הייעוץ חברת הוא הגודל סיכון פרמיות רכיב עבור ביותר הפופולרי המקור  

 Duff & Phelps האמריקאית



 (  Size Premium)רכיב פרמיית סיכון הגודל 
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 CRSP של הגודל סיכון פרמיות רכיבי נתוני

של הגודל סיכון פרמיית רכיבDuff & Phelps  - התשואה שבין כהפרש מחושב  

  ידי על שהוגדרה הקטנות החברות של המניות סדרת על האריתמטית הממוצעת

Duff & Phelps ה תשואת לבין- CAPM. 

 

אקוויטי שווי של עשירונים בסיס על נבחר רוב פי על – הגודל סיכון פרמיית רכיב.   



 באמצעות עשירוניםסיכון הגודל רכיבי פרמיות 
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 באמצעות עשירוניםסיכון הגודל רכיבי פרמיות 
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 באמצעות עשירוניםסיכון הגודל רכיבי פרמיות 
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 (  Specific Premium)רכיב פרמיית הסיכון הספציפי 
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הינה לחברה הספציפי הסיכון פרמיית רכיב לאמידת המקובלות הטכניקות אחת  

 :הבאה במשוואה להשתמש
 

kcsp = )βT - βl) *(Rm - Rf) - kscp 
 

 

        kcsp = לחברה הספציפי הסיכון פרמיית רכיב   

            βT = הממונפת הכוללת הביתא (Total Levered Beta)   

             βl = הממונפת הרגילה הביתא (Levered Beta)   

 (Rm - Rf) = ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב 

        Kscp = הגודל סיכון פרמיית רכיב 



 הנכיון על השוויהשפעת שיעור 
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ל נכון הבאים הפרמטרים עם לנצח שנה כל ₪ מיליון 10 "מייצר"ש עסק נניח-  

31.12.2018: 

8.13% הינו העסק של הטווח ארוך הנורמטיבי הריאלי האשראי מרווח. 

1.87% הינו הטווח ארוכת הסיכון חסרת הריאלית הריבית שיעור. 

1.1 הינה העסק של הממונפת הביתא. 

5.89% הינו ההון בשוק הסיכון פרמיית רכיב. 

11.63% הינו העסק של הגודל סיכון פרמיית רכיב. 

23% הינו העסק על החל הטווח ארוך הנורמטיבי התאגידי המס שיעור. 

העסק של הטווח ארוך הנורמטיבי הפיננסי המנוף יחס,D/(D+E) , 40% הינו. 
 

עלות ,20% הינה העסק של העצמי ההון עלות כי עולה ,לעיל הפרמטרים מניתוח  

 .15.1% הוא העסק של WACC -וה 10% הינה העסק של החוב
 

ב 1.2% -כ של לעלייה תביא 22% -ל 20% -מ העצמי ההון בעלות 2% של עלייה- 

WACC 66.4 -מ העסק בשווי 7.4% -כ של לירידה ובתורה 16.3% -ל 15.1% -מ  

 .₪ מיליון 61.4 -ל ₪ מיליון



 הנכיון על השוויהשפעת שיעור 
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ב 1.2% של עלייה עבור העסק שווי יירד בכמה מראש לדעת יכולנו האם-  

WACC? חיובית היא לכך התשובה. 

 

הרי מראש וידוע קבוע מזומנים ובתזרים לנצח שיתקיים בעסק ומדובר הואיל  

  קונסול ח"לאג המהותיות המימוניות הבחינות מכל אפקטיבית שקול זה שעסק

 .(צמיתה ח"אג)

 

מקאולי מ"מח בנוסחת להשתמש יכולנו ,לפיכך (Macaulay Duration) של  

 .העסק של הערך לירידת אומדן לקבלת קונסול ח"אג

 

(לימין משמאל) קונסול ח"אג של מקאולי מ"מח נוסחת להלן:  
 

D = (1 + y) / y 
 

D  = קונסול ח"אג של מקאולי מ"מח   

Y  = קונסול ח"האג של לפדיון התשואה שיעור (ה- WACC שלפנינו דנן במקרה) 



 הנכיון על השוויהשפעת שיעור 
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ב משינוי כתוצאה העסק בשווי השינוי שיעור את לחשב מנת על- WACC עלינו  

  קונסול ח"אג של (Modified Duration) המתוקנן מ"המח את תחילה למצוא

 :(לימין משמאל) כדלקמן
 

MD = D / (1 + y)  
 

MD = קונסול ח"אג של המתוקנן מ"המח   

D    = קונסול ח"אג של מקאולי מ"מח   

    y = קונסול ח"האג של לפדיון התשואה שיעור (ה- WACC שלפנינו דנן במקרה) 



 הנכיון על השוויהשפעת שיעור 
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הרגישות לחישוב קונסול ח"אג של המתוקנן מ"במח להשתמש עלינו ,מכן לאחר 

  כדלקמן ,שלה לפדיון התשואה בשיעור לשינויים קונסול ח"האג מחיר של

 :(לימין משמאל)

 

P / P0 = -MD * y 
 

    P0 = השינוי לפני הקונסול ח"אג של ההתחלתי המחיר 

  P = התשואה בשיעור משינוי כתוצאה הקונסול ח"אג במחיר בשקלים השינוי  

 = P0 - P1 P  ,כלומר ,הקונסול ח"אג של לפדיון

y = כלומר ,הקונסול ח"אג של לפדיון התשואה בשיעור השינוי,  y0 - y1 y = 

 

 

 



 הנכיון על השוויהשפעת שיעור 
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כתוצאה שלנו שבדוגמא העסק בשווי הצפוי השינוי שיעור את ונחשב הבה כעת  

 .WACC -ב 1.2% של מעלייה
 

את נחליף ח"באג ולא בעסק ומדובר מאחר y ב- WACC ואת P ב- V. 

 

העסק של מקאולי מ"מח את נחשב תחילה: 

 

(1 + 0.151) / 0.151 = 7.63   =D = (1 + WACC0) / WACC0 
 

העסק של המתוקנן מ"המח את נחשב מכן לאחר: 

 

7.63 / (1 + 0.151) = 6.63  ( =MD = D / (1 + WACC0 

 

ב השינוי את נחשב מכן לאחר- WACC: 

 

 0.163 - 0.151 = +0.012 = +1.2%  =WACC = WACC1 - WACC0 

 



 הנכיון על השוויהשפעת שיעור 
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ב 1.2% של מעלייה כתוצאה העסק בשווי הירידה שיעור את נחשב לבסוף-  

WACC 
 

  7.96%-  =0.0796-  = -6.63 * (+0.012)  =V / V0 = - MD * WACC 

 

ב השינוי לפני העסק ששווי בהינתן ,כלומר- WACC מיליון 66.3 הינו ₪               

(V0 = 66.3) ב 1.2% של שעלייה הרי- WACC העסק בשווי ערך לירידת תגרום  

  להיות היה אמור WACC -ב השינוי לאחר העסק שווי ולכן 7.96% של בשיעור

 :הבא החישוב תחת (V1 = 61.0) ₪ מיליון 61.0

 

V1 = V0 * (1 + V / V0) = 66.3 * (1 - 0.0796) = 61.0 
 

השפעת ללא לבדה מ"המח השפעת את לוקח והוא מאחר מדויק איננו החישוב  

 .₪ מיליון 61.4 חלף ₪ מיליון 61.0 של שווי זו בשיטה קיבלנו ולכן הקמירות
 



 נשמח לעמוד לרשותכם

 CFV ,F.IL.A.V.F.A. ,FRM, רועי פולניצר

 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –בעלים של שווי פנימי 

 

 (IAVFA)ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "מנכ

 

info@intrinsicvalue.co.il 

 

www.intrinsicvalue.co.il 

mailto:info@intrinsicvalue.co.il
http://www.intrinsicvalue.co.il/

