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 מונח הבשיעור הקודם הצגנו את- WACC ,  המחשנו את
 מהותו ותפקידו בהקשר לערך החברה ולקבלת החלטות

 חייבת להסתמך על  קבלת החלטות השקעה ראינו כי
 מחיר ההון המשוקלל ולא על מחירי מקורות ספציפיים

 ערך החברה  ראינו כיצד מחיר ההון המשוקלל משפיע על
י בחירת  "ובחנו את אפשרות המזעור של מחיר ההון ע

 (הנושא שיורחב בהמשך הקורס)מבנה הון אופטימאלי 
 

  הנקודה החשובה המקשרת בין מבנה ההון למחיר ההון
 :כפי שראינו; תיאוריית הסיכון והתשואההמשוקלל היא 

 רמת סיכונם של בעלי ההוןהשינוי במבנה ההון משנה את 

 לניתוח שיטתי במסגרת הקשר ניתןCAPM ,  התיאוריה
 WACC -לשם השלמת נושא ה, בה נעסוק בשיעור נוכחי
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 להשלמת הפרק של מחיר ההון המשוקלל(WACC)  ,
 :נדון בנושאים הבאים, בהמשך לסוגיות שהוצגו עד כה

 :תזכורת כללית ופירוט של –מחיר ההון העצמי 1.

 (תיאוריה וממצאים)תשואה לסיכון הקשר בין 

 תיאוריית התמחור של נכסים פיננסיים(CAPM) 

 :תזכורת כללית ופירוט של –מחיר של הון הלוואות 2.

גורמים עיקריים וסוגיות מעשיות נלוות 

 חיבור שני המונחים   –מחיר ההון המשוקלל 3.

 (הקדמה לשיעורים הבאים)סיכום ושימושים 

  נושא מחיר ההון המשוקלל ותוצאותיהם של השיעור הזה
מבנה ההון וקבלת  והקודם ישמשו בהמשך לניתוח נושאי 

 נושאים מסכמים בקורס מבוא למימון, החלטות השקעה
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 מחיר ההון העצמי(equity cost )  מהווה למעשה עלות
או התשואה אשר  , (opportunity cost)אלטרנטיבית 

 הייתה זמינה למשקיעים לולא השקעתם במניות החברה

 שנאת הסיכון(risk aversion )  הנה התכונה המאפיינת
אשר מעדיפים תשואות  , את רובם המכריע של משקיעים

 (שאר הדברים קבועים)בטוחות על תשואות לא וודאיות 

  שנאת סיכון גורמת לכך שנכסים פחות בטוחים חייבים
 מ להתחרות בנכסים בטוחים"עפרמיית תשואה להציע 

 הנה שבגלל הסיכון   (מעבר לשנאת סיכון)הסיבה הנוספת
לספוג  )להשקיע במניות  מסוגליםפחות משקיעים , הגבוה
 תשואה גבוהה מחיר נמוך  ביקוש נמוך   (הפסד

 בין שנאת  ללא הבחנה בהמשך נעסוק בפרמיית תשואה
 ביקוש כסיבות נפרדות לתופעה זו/סיכון לפערי היצע
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  קיומה של פרמיית תשואה המאפשרת למניות להתחרות
 י נוסחה הבאה"בנכסים בטוחים מצביע על מודל המיוצג ע

 

Cost of Equity = Risk-free Rate + Equity Risk Premium 
 

 תשואה חסרת הסיכון בנוסחה(Risk-free Rate )  הנה
החסינה מפני פשיטת רגל  , ח מדינה"תשואת נכס כגון אג

 (דן בסיכונים של נכס חסר סיכון 3' שיעור מס, לתזכורת)

 פרמיית הסיכון(Equity Risk Premium )  הנה התוספת
 לתשואה עמה נכס מסוכן יוכל להתחרות בנכס חסר סיכון

במחיר  , מכיוון ומדובר במצבים של אי וודאות: שימו לב
בנוסחה לעיל הכוונה היא  ( Cost of Equity)ההון העצמי 

 תוחלת התשואה להון העצמידהיינו , למחיר ההון הצפוי
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Cost of Equity = Risk-free Rate + Equity Risk Premium 
,  י נתונים היסטוריים"האם המודל נתמך ע: שאלה טבעית

 ?ח"כ גבוהה מתשואת אג"האם תשואת המניות בדכלומר 
 החוקרJ. Siegel   השווה נתונים היסטוריים של תשואות

 :וקיבל תמונה הבאה, 1990 -ל 1802בין , ח"המניות ואג

 
 
 
 

 
לפרטים נוספים ראו מאמר :Jeremy J. Siegel (1992), 

“The Equity Premium: Stock and Bond Returns 
since 1802,” Financial Analyst Journal, 48 (1) 6 

הייתה הופכת   1802 -ב במניות$ 1השקעת 
,  1990 -לקראת סוף ה$ 1,000,000לכמעט 

 ח ממשלתיות  "באג$ 1לעומת השקעה של 
 2,680$התוצאה הייתה : לזמן קצר

$  5,770התוצאה הייתה : לזמן ארוך
 (הגרף מציג גם מדד מחירים ומחירי זהב)
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באופן חד  נתונים היסטוריים תומכים , כפי שניתן לראות
תשואת המניות גבוהה  : משמעי במודל של פרמיית הסיכון

 ח ממשלתית"בהרבה מתשואה חסרת הסיכון הנובעת מאג

תשואת המניות המשמשת לצורך השוואות מסוג  : הערה
 מדד מניות רחבאו , מניות אופייני" סל"זה הנה תשואת 

  חשוב לציין כי תשואת המניות הנה תנודתית ועולה
 בטווח ארוך בלבדבבירור על תשואה חסרת הסיכון 

ניתן  : בחירת אורך המדגם בהקשר הזה הנה קריטית
שבהן  !(  שנים 20 -ל 10בין )" קצרות"תקופות לזהות 

שימו לב גם כי  )תשואת המניות הייתה אף נמוכה יותר 
 (לעומת התשואה הצפויה, תשואה שהתממשהמדובר ב
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חשוב לזכור כי מדובר  , בחישובי התשואות של מניות
 (4שיעור )חלוקות דיבידנד ורווחי הון בתשואה שכוללת 

הערך הרלוונטי , י בורסה"בנתוני התשואות המדווחים ע
אשר לוקח  , (adjusted close)שער נעילה מתואם הנו 

 בחשבון השפעותיהן של חלוקות דיבידנד ומניות הטבה
מדד ניתנת לשתי פרשנויות שונות/תשואת מניה, לבסוף: 

ההנחה מגדירה  ; השקעה מחדש מלאה של התקבולים1.
  גיאומטריתשואה ממוצעת על פני תקופת זמן כממוצע 

(Geometric Mean   )                                       = 
ההנחה מגדירה  ; השקעת סכום קבוע בכל תת תקופה2.

כממוצע אריתמטי    תשואה ממוצעת על פני תקופת זמן 
(Arithmetic Mean   )                                              = 

 קיימת הוכחה מתמטית לפיה מתקייםAM  ≥GM   ולכן
 פרמיית סיכון גבוהה יותרעשוי להצביע על ( 2) -שימוש ב
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התיאוריה שמציעה מסגרת שיטתית לניתוח סיכון  , כאמור
או  , CAPM – Capital Asset Pricing Modelמכונה 

 ולהלן עיקריה, תיאוריית התמחור של נכסים פיננסיים

מטרתנו הכללית בשלב זה הנה מציאת מחיר  , לתזכורת
ולכך אנו זקוקים  , ההון המשוקלל של חברה ספציפית

 החברה הספציפיתלמחיר ההון העצמי של אותה 

 מחיר ההון יהיה מורכב מתשואה חסרת סיכון ופרמיית
 בעלי החברה בהתאם לסיכון השקעתםהסיכון המוצעת ל

מנקודה זאת כבר לא מדובר בסיכון המניות  : שימו לב
 (100א "דוגמת ת)כפי שטמון במדד שוק רחב  הממוצע

ניתן לפזר חלק  : ההבדל קשור לעובדה ידועה היטב
,  י השקעה במספר מניות"שבמניה נתונה ע מהסיכון

 מכיוון והסיכוי לירידתן הבוזמנית יהיה נמוך יחסית
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 זהו עיקרון פיזור הסיכונים– risk diversification  ,
 כ גבוהה מזו של השוק כולו "שונות של מניה נתונה בדלפיו 

 חוסר מתאם מושלם  התנאי ההכרחי לפיזור הסיכון הוא
 פיזור ההשקעה לא יפזר סיכון, אחרת; חיובי בין המניות

 והשילוב שלהןמתאם שלילי מושלם להלן שתי מניות עם 

 

 
 והשילוב שלהןמתאם חיובי מושלם להלן שתי מניות עם 

 

 
(1לבין  -1בין )כ חלקי "המתאם בין מניות הנו בד, בפועל ,

 10 חלקי בלבד( צמצום שונות)פיזור סיכונים דבר שמאפשר 
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סיכונו של נכס פיננסי מוגדר במסגרת ה- CAPM   כשונות
 וכך לגבי תיק השקעות, של תשואת הנכס( או סטיית תקן)

 י"נתונה עהשונות של תיק השקעות ניתן להראות כי: 

 
 j -ו iהן פרופורציות יחסיות של מניות  xj -ו xiכאשר  

,  הן סטיות התקן של תשואות המניות σj -ו σi, בתיק
 ρijומקדם המתאם בין תשואות של שתי המניות הנו 

פרמטרים רבים  חישוב בדרך זו מחייב אמידת : שימו לב
 בפרט של מתאם בין כל שתי מניות בתיק  , בתיקים גדולים

כמה תורם סיכון  : שאלה טבעית לגבי מניה בודדת היא
מהי  , או באופן שקול)לסיכונו הכולל של התיק המניה 

 (שונות של תשואת המניה ביחס לשונות השוק הממוצעת

י "התשובה מוצעת עCAPM  11 שורת הנחות חשובותתחת 

הנחות ה- CAPM עם זאת  ; לא מתקיימות בפועל במלואן
וגם לגרסאות שונות  )קיימת תמיכה למסקנות התיאוריה 

 :ההנחות המרכזיותלהלן ; (המשחררות הנחות מסוימות

(מקסום של תוחלת הרווחה)של המשקיעים  רציונאליות 

 (הימורים הוגנים"דחיית )כתכונה מייצגת שנאת סיכון" 

 בריבית חסרת הסיכון, ללא הגבלהיכולת ללוות ולהלוות 

 של נכס פיננסימדד הולם לסיכון שונות התשואה מהווה 

תגובה מיידית להגעת מידע)מושלם ומשוכלל , שוק יעיל  ,
 ('וכד, היעדר פערי מידע, מספר גדול של קונים ומוכרים

 אחת התובנות המרכזיות שלCAPM ( זו שאין לגביה כל
הנה כי סיכון של מניה  ( מחלוקת בלי קשר לקיום ההנחות

סיכון ייחודי וסיכון שיטתי  המכונים , מורכב משני חלקים
 (systematic risk -ו specific riskהמונחים באנגלית )
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י "עפCAPM , מקורו של הסיכון הייחודי מצוי במכלול
 :כגון, בלבדגורמים בעלי השפעה על החברה הספציפית 

 בפיתוח מוצרים ושירותים חדשיםהצלחות או כישלונות 

 תפעול ותחזוקה של העסק, בניהולהישגים או תקלות 

וכד, שביעות רצונם של לקוחות, יחסי ציבור, תחרות' 

  ברור שכל אלו וגורמים דומים רבים הם ייחודיים לחברה
 בין גורמים מהסוג הזה בחברות שונותאין סיבה למתאם ו

לא נצפה שבמספר חברות בלתי תלויות יתרחשו  , בפרט
 פ או בניהול משאבים"במוכישלונות בוזמניים /הצלחות

השקעה בוזמנית במספר חברות בלתי תלויות  , אי לכך
 הללולנטרל את השפעת הגורמים הייחודיים עשויה 

תוך השקעה בתיק  ניתן לפיזור הסיכון הייחודי הנו זה ש
 13 י חברות שונות"של מכשירים פיננסיים שמונפקים ע

י "עפCAPM ,  השקעה במכשירים פיננסיים המונפקים
 רק חלק מהסיכון הכוללי חברות רבות עשויה לפזר "ע

ומקורו  , הסיכון שאינו ניתן לפיזור הנו הסיכון השיטתי
 :כגון, גורמים בעלי השפעה על רוב החברות במשקב

(ח ממשלתית"או אג/בנקאית ו)שיעורי ריבית שינויים ב 

 וכד ,אנרגיהון "נדלמחירי , אבטלהו אינפלציהשיעורי' 

שערי חליפין וכד, סחר בינלאומי, מצב בטחוני ופוליטי' 

 משותפים לחברות רבות  אלו וגורמים דומים נוספים הנם
 והודות להם תשואות של חברות רבות תהיינה מתואמות

העלאת שיעורי ריבית עשויה נצפה שברוב החברות , בפרט
 (למשל כתלות במנוף, יתכן ובמידה שונה)לייקר את ההון 

השקעה בוזמנית במספר רב של חברות אינה  , אי לכך
 14 הללוהשפעת הגורמים השיטתיים תורמת לנטרול של 

י שיקולי ה"עפ- CAPM השקעה בנכס פיננסי יחיד , ל"הנ
 המורכב מהסיכון השיטתי והייחודי, חשופה לסיכון גבוה

 לתיק עשויה להקטין את הסיכון הוספת נכס פיננסי אחר
 (כל עוד הנכסים לא מתואמים לגמרי)הייחודי של התיק 

כל נכס חדש עשוי לפזר חלק   :ל עבור נכסים נוספים"כנ
 אך לא את הסיכון השיטתי, מהסיכון הייחודי של התיק

מ- CAPM  הקשר הבא בין סיכון התיק לגודלונובע: 

 
 

 
צמצום  כאשר , תקטין את הסיכוןע לתיק "הוספת ני

 15 ע בתיק"עם הגדלת מספר ניהסיכון השולי הולך וקטן 

 סיכון התיק הכולל

מספר 
הנכסים 

 בתיק
 הסיכון השיטתי

 הסיכון הייחודי

י פיזור השקעות מתאפשר  "שימו לב כי צמצום הסיכון ע
 :ובפרט, בין הנכסיםכל עוד אין מתאם חיובי מושלם 

 מאפשר פיזור סיכונים בינוני בלבדמתאם חיובי חלקי 

 מאפשר פיזור סיכונים משמעותיחוסר מתאם כלשהו 

 מאפשר פיזור סיכונים כמעט מלאמתאם שלילי חלקי 

 מאפשר פיזור סיכונים מלאמתאם שלילי מושלם 

בפועל פיזור סיכונים נוסף לא מבוטל ניתן להשגה  , כמו כן
בפרט במדינות בהן  )ל "השקעה בנסכים פיננסיים בחותוך 

 (  השווקים הפיננסיים פחות מתואמים עם המשק המקומי
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 סיכון התיק הכולל

 מספר הנכסים בתיק

 השקעה בנכסים בינלאומיים

 השקעה בנכסים מקומיים

 מסקנתCAPM :  המשקיע שמתכוון להוסיף נכס פיננסי
של אותו  מוטרד מסיכונו השיטתי לתיק השקעותיו יהיה 

 (הניתן לפיזור באופן הגדרתי)הנכס ולא מסיכונו הייחודי 

בצורה של תוספת  ) פיצויהמשקיע ידרוש , כתוצאה מכך
 הטמון בנכס פיננסירק עבור הסיכון השיטתי ( תשואה

מלבד הגורמים שצוינו לעיל כמקורות נפוצים של  : הערה
 :כגון, נוספים" סנכרון"גורמי ניתן לציין , סיכון שיטתי

שחקרה  )אחת התופעות הידועות היטב : מחזורי עסקים
,  במשק" גלי גאות ושפל"היא הופעתם של ( טרם הושלם

 אשר פוקדים את רובן המכריע של החברות סימולטנית

ואירועים  , מלחמות, אסונות טבע: מאורעות משמעותיים
אחרים בקנה מידה עולמי משפיעים על שווקים פיננסיים  

 17 גלובליזציה ותלות הדדיתבייחוד בעידן של , באופן דרמטי

 במסגרתCAPM  סיכון השוק  הסיכון השיטתי מכונה גם
ובעקבות זאת  )חברות שונות , י עובדה ידועה היטב"ועפ

 :ל"לסיכון השוק הנחשופות במידה שונה ( ע שלהן"גם ני
תהיה חשופה  מוצרים חיוניים חברה להפקת , לדוגמא

 פחות לתנודות בביקוש שמקורן במצב המשק הכללי
תהיה חשופה  מוצרי מותרות חברה ליצור , לעומת זאת

 יותר לתנודות בביקוש שמקורן במצב המשק הכללי
ע "מידת החשיפה של ניi או מידת הסנכרון , לתנודות שוק

 "ביטא"מכונה , ע לתשואת השוק בכללותו"בין תשואת ני
βi = σim/σm

2 

σmכאשר  
הנה שונות   σim -הנה שונות של מדד השוק ו 2

 :להלן הצגה חילופית; עם מדד השוק iע "משותפת של ני
 βi = ρim*σi/σm 

 ρim - מקדם המתאם בין שוק ל- i ,σi -  סטיית התקן שלi 18 
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 ע"של נימקדם הסיכון השיטתי הביטא מהווה למעשה  ,
 :ע באופן הבא"וערכה מצביע על התנהגותו הצפויה של ני

ע "פירושה תגובה מוגברת מצד ני 1 -ביטא גבוהה מ
 ("מניה אגרסיבית"מניה כזו מכונה )לתנודת השוק 

ע "פירושה תגובה מתונה מצד ני 0 -ביטא קרובה ל
 ("מניה דפנסיבית"מניה כזו מכונה )לתנודת השוק 

 ע הפוכה לתנודת השוק  "פירושה תגובת ניביטא שלילית
;  אך אפשרי לפחות מבחינה תיאורטית, דבר נדיר יחסית)

 (לעתים טוענים כי לזהב ביטא שלילית, בהקשר לסחורות
אם נתוני העבר של מנייה מסוימת ומדד השוק  , לדוגמא

פירוש הדבר הוא כי שינוי של  , 1.5ביטא של מצביעים על 
 באותו כיוון במניה 1.5%בתשואת מדד גורר שינוי של  1%

מניה אגרסיביתהמנייה בדוגמא לעיל הנה , י הגדרה"עפ 
 ביחס לתשואה חסרת הסיכוןאחוזי השינויים הם תמיד 
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 שהוצגה קודם לכן תמחור הון עצמינחזור כעת לנוסחת: 
Cost of Equity = Risk-free Rate + Equity Risk Premium 

סיכונו השיטתיע נתון תהיה קשורה ל"פרמיית הסיכון לני 
ניתן לאמוד את תשואת השוק  , בהינתן מדד שוק רחב

(  Market Risk Premium)פרמיית סיכון השוק ואת 
 :כהפרש בין תשואת המדד לבין תשואה חסרת הסיכון

 MRP = rm - rf 

המחיר ליחידת סיכוןכלומר , זהו מחיר של סיכון השוק ;
אם  ) 8% - 5%במחקרים אמפיריים ערכו נאמד בסביבות 

 (כי לא כל החוקרים והמקצוענים מסכימים עם האומדן
 פרמיית סיכון  תשואת נכס פיננסי מסוכן תיקבע על סמך

 :סיכונו השיטתי של הנכסו( מחיר ליחידת סיכון) השוק
ri = rf + βi(rm – rf) [הנוסחה מתייחסת לתוחלת התשואה] 

 זוהי תוצאתה המרכזית שלCAPM 20 בנוגע לתמחור מניה 

 במסגרתCAPM , התשואה הצפויה  )מחיר ההון העצמי
נקבע בהתאם למקדם הסיכון השיטתי  ( של מניית חברה

 :או באופן שקול ri = rf + βi(rm – rf) כלומר , של המניה
 מחיר הסיכון*היקף+ תשואה חסרת סיכון = מחיר הון עצמי 

פרמיית סיכון השוק : הערה(market risk premium  )
 (equity risk premium)פרמיית הון עצמי מכונה גם 

 אם פרמיית   1.5מהי תוחלת התשואה של מנייה עם ביטא
 ?  3%ותשואה חסרת הסיכון הנה  7%סיכון השוק הנה 

ri = 3% + 1.5*7% = 13.5% 
יותר מסוכנת מהשוק  )המניה הנה אגרסיבית : שימו לב

 תשואתה הצפויה גבוהה מתשואת השוקולכן ( בממוצע
אך תוספת  , י תשואה"התוצאה מצביעה על פיצוי סיכון ע

התשואה בעבור תוספת הסיכון מתייחסת אך ורק לסיכון  
 הסיכון הייחודי ניתן לפיזור ואין פיצוי בעבורו; השיטתי
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  תוספת התשואה באה כפיצוי על התנודתיות השיטתית
כי אחד הגורמים  ( 7שיעור )וראינו כבר , ברווחיות החברה

 (הון עצמי/חוב)השפעה על ביצועיי החברה הנו מינוף בעלי 
 יחס המנוף הגדלתו שלE/D גורמת להקצנת הביצועיים 
להגדיל את הביטאהגדלה של יחס המנוף עשויה : מכאן 
 ביטא  : או בקיצור)הקשר בין ביטא של חברה לא ממונפת

(  ביטא ממונפת)לבין ביטא של חברה ממונפת ( לא ממונפת
 :Robert Hamada' י פרופ"י נוסחה שפותחה ע"נתון ע

βL= βU(1 + [1 – tc]*D/E) Hamada Equation:  
הנה הביטא הלא   βU, הנה הביטא הממונפת βLכאשר  

 הנו יחס המנוף D/E -הנו שיעור מס חברות ו tc, ממונפת
 חוב עבור , 2ס טענת מודיליאני ומילר "עהנוסחה פותחה

שורת הנחות  ומניחה , !(לא מנוף קבוע)קבוע על פני הזמן 
 (כגון היוון מגן המס בהתאם לעלות הון הלוואות)נוספות 
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βL= βU(1 + [1 – tc]*D/E) Hamada Equation:  
 אינה מתייחסת למסים  הנוסחה , 2כמו מודיליאני ומילר

ומניחה כי  ( הבסיס לניתוח מילר)לצד מסי חברות  אישיים
 נושא ריבית חסרת סיכון( ללא תלות בהיקפו)חוב החברה 

במקרים רבים  קירוב סביר הנוסחה עדיין מהווה , עם זאת
שבהם לא מתקיימות כל ההנחות ששימשו לפיתוח הקשר  

 (Miles-Ezzellכגון , נוסחאות מדויקות יותרקיימות גם )
  נוסחת הביטא הממונפת מצביעה על כך שהביטא הנצפית

הסיכון השיטתי של מניה בהינתן רמת מינוף  משקפת את 
 שינוי ברמת המינוף של החברה ישפיע על ביטא; נוכחית

עבור רמת מינוף חדשה, כיצד נמצא את הביטא החדשה? 
 הנו דו שלביתהליך האמידה של ביטא ממונפת חדשה: 
 ס ביטא ישנה ויחס מנוף ישן"עביטא לא ממונפת נמצא 1.
 23 ס הנוסחה תחת מנוף חדש"עביטא ממונפת חדשה נמצא 2.

βL= βU(1 + [1 – tc]*D/E) Hamada Equation:  
 סיכון עסקי הנוסחה מפרידה בין(business risk ) לבין

לחברות בנות השוואה עם  ; סיכונה הפיננסי של החברה
 (דומה βUולכן )חברה נתונה חשיפה דומה לסיכון עסקי 

אמידה מתוך נתונים היסטוריים  ביטא ממונפת ניתנת ל
של תשואות המניה ותשואות מדד השוק באחת משתי  

 (:ניתן להוכיח את שקילות הדרכים)הדרכים הבאות 
;  י ההגדרה"הפרמטרים הנדרשים לחישוב עפתוך אמידת 1.

בשיטה זו אומדים את השונות המשותפת בין שוק למניה  
 :ואת שונות השוק מתוך נתוני התשואות ההיסטוריים

 βi = σim/σm
2 

כמשתנה מוסבר   iעם תשואות המניה הרצת רגרסיה תוך 2.
ביטא היא השיפוע של ; ותשואות השוק כמשתנה מסביר

 ri = αi + βi rm + ε 24(: characteristic line)הקו המאפיין 
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ביטא של חברה מהווה אחד הפרמטרים החשובים ביותר  ,
 :אמידת הביטא מנתוני העבר סובלת מחסרונות רביםאך 

עבורה נשלפו נתונים היסטוריים השפעה  אורך התקופה ל
י  "שיפור האיכות הסטטיסטית ע)משמעותית על האומדן 

 (ריבוי תצפיות עלול להביא לשימוש במידע שאינו רלוונטי
 לעומת  , תשואות שהתממשונתונים היסטוריים מהווים

 בהן מדובר במודל( במובן של תוחלת)התשואות הצפויות 
 וכו, עלולים להטות את האומדןרעש ואירועים חריגים' 
נהוג להשתמש בשיטות לשיפור , לאור חשיבותה של ביטא

 ביטא תעשייתיתדרך מקובלת אחת משתמשת ב; האומדן
 ביטא תעשייתית(industry beta ) מהווה אומדן הנובע

פלח  , בעלות אופי עיסוק: חברות בנות השוואהמנתוני 
 (יתכנו עוד קריטריונים)גודל ואיזור פעילות דומים , שוק

 ממוצע הביטאות של חברות דומותהאומדן המשופר הוא 
25 

  טכניקת שימוש בנתונים של חברות דומות מכונה לעתים
השם שמצביע על ישימות  , (pure play" )משחק נקי"

 תחום עסקי יחידהשיטה רק עבור החברות הפועלות ב
  טכניקת המשחק הנקי משמשת הן לשיפור אומדן הביטא

הביטא של פרויקט ספציפי  של חברה כולה והן לאמידת 
 ?מדוע זה חשוב; מסיכון החברה הממוצע שסיכונו שונה

 מחיר ההון המועסקהערכת פרויקט חייבת להתבסס על  ,
 המשקף את רמת הסיכון שאינה בהכרח רגילה לחברה

י "אמידת ביטא עפ, במקרה זהCAPM   מציבה בעיה
 לא היו לחברה זו פרויקטים דומים בעברקשה במידה ו

עיקרון שיטת המשחק הנקי הנו שימוש  , באופן כללי
 נתונים של חברות אחרות לשם שיפור איכות האומדןב

ממוצע הביטאות הנו  , אם לחברות הללו רמת מינוף דומה
 Hamada Equation -אחרת נשתמש ב; האומדן הרצוי
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 כגון מציאת  )טכניקת המשחק הנקי מציבה בעיות משלה
הביטא  "שיטה נוספת הנה שיטת ; (חברות בנות השוואה

 :אשר מסתכמת ב, (accounting beta)" החשבונאית
 (7שיעור , ROA)התשואה על נכסים איסוף סדרת נתוני 1.
 ROAאיסוף ומיצוע של סדרות עתיות מקבילות של 2.

 (100א "כגון חברות מתוך מדד ת)במדגם חברות גדול 
שיפוע  הביטא החשבונאית שווה ל, לנוכח הנתונים הללו3.

 לעיל 2י משתנה "כמוסבר ע 1קו הרגרסיה של משתנה 
אם לא היו לחברה פרויקטים  , עבור פרויקט ספציפי, שוב

 (אם זמינים)נתוני חברות אחרות נשתמש ב, דומים בעבר
בעיות נוספות כוללות; אף שיטת אמידה איננה מושלמת: 
 (שאינן נסחרות בבורסה)חברות פרטיות חוסר נתונים של 
 עשויה לסבך את הניתוח באופן ניכרמדיניות מבנה ההון 
 הקשורות להנחות ויישומי שיטת בעיות אחרותCAPM 
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חישוב מחיר ההון העצמי תוך שימוש ב- CAPM   מהווה
 CAPM -דרכים שלא משתמשות בדרך נפוצה אך ישנן 

 דרך חלופית להסקת מחיר הון עצמי נובעת ממודל גורדון
 (rעבור  P= D1/(r-g)פתרון של נוסחת המודל : 4שיעור )
בהינתן ערכי , י מודל גורדון"עפP ,D ו- g נקבל, נתונים  :

r = g + D(1+g)/P  ;מה מזכירה הנוסחה האחרונה? 
 כמורכבת מרווח הון ותשואת  ( 4שיעור )הגדרת התשואה

ובהתאם ניתן לקבוע כי , (R = ∆P/P + D/P)הדיבידנד 
 צמיחת הדיבידנד הצפויה+ תשואת הדיבידנד = תשואה 

 זוהי דרך נוספת(כ פחות מדויקת מ"בד- CAPM )  לקבוע
הדרך מניחה כי התשואה הצפויה  ; מחיר ההון העצמיאת 

 (מחיר הון עצמי)שווה לתשואה הנדרשת על ההון העצמי 
אי קיום של ההנחה יביא לחוסר יציבות ועדכון מחירים  ;

,  שימוש בנתונים היסטורייםחוסר הדיוק נובע מהצורך ב
 28 ומדיניות דיבידנד קבועה, הנחת צמיחה עתידית קבועה

המרכיב החיוני ; מחיר ההון העצמיעד כה התמקדנו ב
 מחיר החובהנו  WACC -השני הדרוש לשם חישוב ה

 תוך התייחסות לטענות מודיליאני )בשיעור הקודם צוין
ככל : כי מחיר החוב עשוי להשתנות עם היקפו( ומילר

 החוב החדש עשוי להיות יקר יותר, שרמת המינוף עולה

בהקשר ל- WACC ,האם עלות  : השאלה הרלוונטית היא
עלותו של  )חוב השולי החוב שבנוסחה צריכה להתייחס ל

 ?(של החוב הקיים והחדש)חוב הממוצע או ל( החוב החדש

גודל החוב ובמטרתו של גיוס החוב  התשובה תלויה ב
,  אם מטרת החוב הנה מימון פרויקט חדש וגדול; החדש

 הרלוונטי יותר יתחשב במחיר ההון השולי WACC -ה

 וכן את סיכון לשנות את רמת המינוף החוב החדש עשוי
 הישן לא יהיה רלוונטי WACC -כך שה, החברה הכללי
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של מחיר החוב יהיה תלוי ביכולת הפירעון , באופן טבעי
ככל ; כפי שבאה לידי ביטוי בדרוג האשראי שלה, החברה

 תשלם החברה יותר עבור החוב, דרוג אשראי נמוך יותרש

  דרוג האשראי מתבסס בין היתר על יחסים פיננסיים
כיסוי  בפרט יחסי ) 7בסיסיים מהסוג שנדונו בשיעור 

 (ויחסים נוספים, מנוף הכנסה ונכסים, הכנסה ונכסים

 סוכנויות דרוג אשראי(credit rating agencies  )
חות ויחסים פיננסיים וקובעות "עוסקות בניתוח דו

 דרוגים לחברות בהתאם ליכולת פירעון החוב שלהן

הורדה  חברה שמגדילה את היקף חובותיה עשויה לגרום ל
להעלות את  ובכך , (הודות לסיכון מוגבר)בדרוג האשראי 

 (ראו שיעור קודם; WACC -ולכן גם את ה) מחיר החוב
30 
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הקשר ל- CAPM :ביטא מהווה מדד  , כפי שהוסבר לעיל
לתנודתיות הביצועיים ולכן הביטא עולה עם הגדלת מנוף  

 הגדלת ביטא עשויה להוריד את דרוג האשראי פיננסי 

העלאה  י החברה פועלת לטובת "מכאן שנטילת חובות ע
 (לפחות החל מרמת מינוף גבוהה מספיק)של מחיר החוב 

הוצאות ריבית  : מגן המסיתרון החוב הוא ב, מאידך
 WACC -מה שפועל להורדת ה, מוכרות לצורכי מס

חייבת להתייחס הן ליתרון  עלות החוב הרלוונטית מכאן ש
 :התלויה בדרוג האשראי הנוכחי( ברוטו)המס והן לעלות 

עלות החוב ברוטו בהינתן דרוג האשראי  = עלות החוב נטו 
 (פחות שיעור מס החברות הרלוונטי לחברה נתונה 1)כפול 

לעומת  , אפקטיביהמכונה גם )שיעור מס רלוונטי : הערה
 31 'פטורים וכד, החזרים, מתחשב בנקודות זיכוי( סטטוטורי

  בדומה לניתוח נפרד של מחירי הון הלוואות והון עצמי
 ניתוח החברה בכללותהניתן לבצע , ע הללו"והערכת ני

 (  לא רק מוחשיים)אוסף של נכסים החברה היא למעשה
המשמשים להפקת תזרימי המזומנים שנתונים לחלוקה  

 כולל בעלי החוב ובעלי מניות החברה, לכל בעלי העניין

ע מכונים "התזרימים שניתנים לחלוקה לכל בעלי ני
;  (FCF – Free Cash Flows)התזרימים החופשיים 

 ?מהו שיעור ההיוון המתאים לתזרימים הללו: שאלה

שיעור היוון המתאים ל- FCF  אינו אלאWACC ,  ולכן
   ra –תשואה על הנכסים מחיר ההון המשוכלל מכונה גם 

  גישת ניתוח פופולארית במימון עוסקת בהערכת החברה
 WACC 32י "והיוון הסדרה ע FCFאמידת בכללותה תוך 

 תשואה על נכסים(ra  אוWACC )  ניתנת לניתוח דומה
 CAPMתוך יישום , לזה שערכנו לגבי תשואת המניות

ל- FCF ,עשוי להיות סיכון שיטתי  , כמו לכל תזרים אחר
 תוספת התשואה עבור הסיכון השיטתיוכן , ולא שיטתי

 בגרסתCAPM תשואה על נכסים מחושבת  , לאחר המס
 :ס ריבית חסרת הסיכון ופרמיית הסיכון הרלוונטית"ע

ra = rf (1-tc) + βa[rm – rf(1-tc)] [שימו לב למגן המס] 

 ביטא נכסיםβa   ניתנת לחישוב כממוצע משוקלל של ביטא
(  ראו הסבר לגבי התשואה על הון עצמי)של ההון העצמי 

 (:הניתנת להסקה דומה לזו של ביטא מניות)וביטא החוב 
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בנוסחה הנה     βe: הערה*
 ביטא של חברה ממונפת

אם שני מקורות  : נסכם את נושא מחיר ההון המשוקלל
 :הנומחירם המשוקלל אזי , המימון הנם הון עצמי והון זר

 

 
 כאשרtc ומחיר החוב , הנו מס תאגידיםrd   מותאם למגן

 המס הנובע מכך שהוצאות ריבית הן הוצאות מוכרות

 מחיר החוב ברוטו(rd - gross cost of debt )  יהיה תלוי
כפי שבאה לידי ביטוי בדרוג , יכולת הפירעון של החברהב

 (רמת מינוף של החברה)ולכן בהיקף החוב היחסי , אשראי

 כ עשוי להיות קרוב לערכו "בדערך השוק של חוב החברה
 34 (לפחות עבור חברות בעלות דרוג אשראי גבוה)בספרים 

מחיר  
 החוב

מחיר ההון  
 העצמי

ממוצע  
 משוקלל

מנוף 
 פיננסי

 

 

 
 

 

י"מחיר ההון העצמי מוסק עפ :re = rf + βi(rm – rf)   

 כלומר  , התשואה לבעלי ההון העצמי)מחיר ההון העצמי
בגלל תוספת  עולה עם הגדלת מנוף פיננסי ( לבעלי החברה

 (הכוללת סיכון פשיטת רגל ותנודתיות התשואה)הסיכון 

י "תוספת הסיכון הנובעת מהגדלת מנוף ניתנת להערכה ע
βL= βU(1 + [1 – tc]*D/E) Hamada Equation:  

 βU   הנה הביטא(היחידה:βe   =βa )35 של חברה לא ממונפת 

מחיר  
 החוב

מחיר ההון  
 העצמי

ממוצע  
 משוקלל

מנוף 
 פיננסי

שני השיעורים האחרונים עסקו בנושא מחיר  , לסיכום
המקשר בין החלטות מימון  ערך מפתח  –ההון המשוקלל 

 :בחברה( הערכת פרויקטים)להחלטות השקעה ( מבנה הון)

 עשויות לחרוץ את גורל החברה בטווח  החלטות מימון
התנאי להצלחת החברה הוא בחירת דרך מימון  : ארוך

 מקסום ערך השוק, וכתוצאה, שתאפשר מזעור עלויות

 מהוות תנאי משלים להצלחת החברההחלטות השקעה  :
השקעה בפרויקטים רווחיים המוסיפים ערך לבעלי עניין 

 משפרת את יכולת ההישרדות בתנאיי השוק התחרותי
 

 מחיר ההון המשוקלל(WACC )הערכת החברה  משמש ל
הערכת וכן ל( כשער היוון של תזרימים חופשיים) בכללותה

 (1ראו שיעור , hurdle rate –כשיעור משוכה )פרויקטים 
36 
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 עד כאן הגדרנו את מחיר ההון המשוקלל באופן כללי
 סקרנו בצורה מופשטת בלבד את יישומיו העיקרייםו

מבנה ההון של החברה  : בתחום החלטות מימון 

הערכת פרויקטים: בתחום החלטות השקעה 

ובפרט, שני הנושאים לעיל בהרחבהמכאן ואילך נעסוק ב: 

 נושא מורכב)מבנה ההון של החברה נתמקד במדיניות ,
 (כפי שניתן לראות מהדיון בטענות של מודיליאני ומילר

חלוקת  ובשיטות נוספות של  מדיניות הדיבידנדנדון ב
 (כגון רכישות חוזרות של מניות)לבעלי החברה רווחים 

שווי החברהניהול ומיסוי על , נדון בהשלכות מבנה ההון 

נדון בהרחבה בנושא קבלת החלטות השקעה , לבסוף– 
 טכניקות של הערכת פרויקטים בתנאיי חוסר וודאות
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מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

ישויות עסקיות שונות ומקורות המימון 

 (בסיסיים ונגזרים)פיננסיים עיקריים כלים 

ע למסחר ציבורי בבורסה"הנפקת ני 

חות ויחסים פיננסיים"ניתוח דו 

מחיר ההון המשוקלל של חברה 

מבנה ההון של חברה ומדיניות הדיבידנד 

הערכת פרויקטים וקבלת החלטות השקעה 
 

1כפי שהוסבר בשיעור , כל הנושאים קשורים קשר הדוק ;
 הבנת השיעורים הבאים מותנית בשליטה בחומר הקודם  
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