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חות והשלכות  "בשיעור האחרון הוצגו יסודות של ניתוח דו
 (בעלים ומלווים)מבחינתם של ספקי הון ערך החברה לגבי 

ע שלה  "ונימשקפים את תכונות החברה חות פיננסיים "דו
 ותוצאת פעילות עסקית פרי מדיניותאך בו בזמן מהווים 

 זיקה שבין רישום חשבונאי לניתוח הערך הכלכלי פירטנו 

 נושאי הליבה במימון החברותבשלב זה נעבור אל: 

 אפיון שבשילוב , המשוקללמחיר ההון נתחיל דיון בנושא
 עם מדיניות מבנה ההון קובע תוצאת הפעילות של החברה

החלטות  , ובהמשך במדיניות הדיבידנדמבנה ההון נדון ב
 בעלות השפעה על מחיר ההון ועל יעילות הניהול הכללית

 תהליך  , קבלת החלטותשני הנושאים ישמשו בסיס לנושא
 בעל השלכות מכריעות לגבי התנהלות החברה בטווח ארוך
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נושא מחיר ההון המשוקלל קשור קשר הדוק לנושאים של 

נסביר את הקשר  )הקובע את עלות המקורות , מבנה ההון
 (המשוקללת)ולכן את העלות הממוצעת ( ונפרט בהמשך

 (ע מבחינתם של המשקיעים"שווי ני)של החברה שווי שוק 

 מבנה ההון האופטימאליעל מחיר ההון והשפעת מיסוי 

נגדיר ונסביר את  , להצגת הנושאים הללו ונושאי המשך
 :ונדון בהשלכות המדד לגבימחיר ההון המשוקלל מדד 

השקעה מחדש וחלוקת רווחים, מדיניות של מבנה ההון 

 וקבלת החלטות השקעהשיטות של הערכת פרויקטים 

 מודל התמחור של נכסים  ל( מופשט)כמו כן נציג מבוא
המודל שמוצג בהרחבה בקורסים  , CAPM)פיננסיים 

 לאמידת מחיר ההון( בין היתר)המשמש , (מתקדמים
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 החלטות מרכזיות של ניהול  , 1כפי שהוסבר בשיעור
 :המשאבים בחברה מסחרית קשורות לשאלות הבאות

 החלטת תקצוב הון –באילו נכסים ריאליים להשקיע 1.

 החלטת מימון –כיצד לגייס משאבים להשקעות הללו 2.

יעדה של חברה מסחרית  , כפי שהוסבר באותו השיעור
 מקסום מחיר השוק של מניותיההנו ( מ"בע)ציבורית 

 

ע הנה  "חברות וני, השיטה המועדפת להערכת פרויקטים
 – Discounted Cash Flows)שיטת תזרימים מהוונים 

DCF) ,  המבוססת על תחזית התזרימים ושיעור ההיוון 

  אופן ההיוון של תזרימים עתידיים חייב לשקף את מידת
כלומר שער ההיוון חייב להיות מותאם  , סיכון התזרימים

 Risk-Adjusted Discount Rate (RADR  ): לסיכון
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כמו גם החברה בכללותה  )כל פרויקט נתון , ברמה כללית
עלותם של  יהיה רווחי רק במידה ו( כאוסף של פרויקטים

 המשאבים המועסקים בו לא תעלה על התשואה המופקת

ל מהווה מטרת כל בעלי עניין בחברה"רווחיות במובן הנ 

 (הון עצמי והון זר)לנוכח מקורות המשאבים העיקריים  ,
עלות המשאבים של החברה בכללותה נקבעת כממוצע  

 עלויות המקורות הזמינים  של ( לפי היקף יחסי)משוקלל 

Weighted Average Cost of Capital - WACC 

  החברה מפיקה רווחים כל עוד תשואתה אינה יורדת
 (תשואה> עלות כל עוד )ל "מתחת לעלות המשוקללת הנ

ה- WACC  קישור בין החלטות השקעה ומימוןמשמש  ;
 להלן נדון בדרכי אמידת המדד ובקשר בינו לבין מבנה הון
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  ראינו עד כה כי מקורות מימון עיקריים כוללים הון עצמי
(equity ) והון זר(debt) ,מוגדר כלהלןמחירם המשוקלל ו 

 

 
להבדיל מערך )ערך שוק שימו לב כי ההגדרה מתייחסת ל

 (  חות אך אינו שימושי כאן"שזמין ישירות מהדו, חשבונאי

 לערך החוב קרוב יותר ערך השוק של החוב עשוי להיות
 מאשר ערך השוק של הון עצמי לערכו בספרים, בספרים

 כיחס מנוף הגדרנו  7בשיעור-debt/(debt + equity) 
;  וציינו את העדיפות של ערכי השוק על פני ערכי הספרים

 WACC 6חובה לצורך אמידת השימוש בערכי השוק הנו 



26-Dec-11 

2 

 

 
המוגדרת כ, עלות החוב נטודבר חשוב נוסף הנו שימוש ב: 

 

אם עלות החוב ברוטו הנה הריבית על הלוואות החברה  ,
הרי שהוצאות ריבית מוכרות לצורכי מס ולכן המחיר נטו  

 ולמגן המס הנובע מהחוב tcלשיעור מס החברות מתייחס 
 

מדוע; מחיר ההון העצמי עשוי להיות גבוה ממחיר החוב? 

(7ראו שיעור )סיכון בעלי המניות גבוה יותר ( א)-מכיוון ו  ,
 אינם מוכרים לצורכי מסהתשלומים לבעלים ( ב)וגם כי 
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מרכיביו של  כיוון כללי של אופן חישוב נסמן , כהקדמה

WACC (בהמשך נראה מדוע הכיוונים קשים ליישום) 

 ומחיר ההון העצמי של חברה( ברוטו)מהו מחיר החוב  ? 
 

תשואה לפדיון של מחיר החוב יהיה קשור ל, ח"עבור אג
   אפקטיבית לריבית, במקרה של הלוואה; (3שיעור )ח "אג

תשואת בעלי החברהמחיר ההון העצמי יהיה קשור ל  ,
 (4ראו שיעור )תשואת הדיבידנד ורווחי ההון המורכבת מ

 הנו מחיר ההון המשוקלל שקלול שתי העלויות- WACC 
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מחיר  
 החוב

מחיר ההון  
 העצמי

ממוצע  
 משוקלל

מנוף 
 פיננסי

 מחיר ההון המשוקלל(WACC ) את  מסכם במספר בודד
 :י דוגמא רלוונטית"נמחיש ע; עבור החברה' עלות הכסף'

כאשר הוחלט כי  , נניח חברה שמשקיעה בפרויקט מסוים
 (חוב בלבד)הלוואה בנקאית י "הפרויקט כולו ימומן ע

כ החברה מממנת את פעילותה בעזרת שני המקורות  "בד
 נטו 10%ועלות החוב  15%עם עלות הון עצמי , העיקריים

הרלוונטית להערכת שוויו, מהי עלות ההון לפרויקט? 

העלות הרלוונטית היא WACC   ולא הריבית על ההלוואה
 (12.5%עלות ההון לפרויקט היא , 1:1עם מינוף , כלומר)

הקובע שיש  , התשובה לכאורה באה בסתירה להגיון הישר
 להשתמש בעלות החוב בלבד כאשר הון עצמי אינו מועסק

ל"להלן נדגים את השלכות השגיאה הטמונה בהגיון הנ: 
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  נניח כי החברה קיבלה החלטת השקעה תחת הנחת עלות
 ללא התייחסות כלשהי לעלות ההון העצמי, 10%ההון של 

12%במידה והתשואה הצפויה מהפרויקט הנה , בפרט  ,
 (תשואה> כי עלות ההון )לקבל את הפרויקט הוחלט 

 תתעורר אם   (אך אופיינית מאוד)הבעיה הפוטנציאלית
 14%פרויקט אחר בעל תשואה של בהמשך תגיע הצעת 

תצטרך לסמוך על , אם החברה מיצתה את יכולתה ללוות
 לדחות את הפרויקטכלומר תיאלץ , (15%)הון עצמי בלבד 

פרויקט שנדחה הנו רווחי יותר מזה שהתקבל: התוצאה! 

בטווח  יעילות וכן להשיג )מ לשמור על עקביות "ע: מסקנה
בקבלת החלטות   WACC -על החברה להשתמש ב, (ארוך

 ללא הקשר לדרך מימון של פרויקטים ספציפיים ,השקעה
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שתי הנקודות החשובות עד כהנציין את , לסיכום ראשוני: 

 מחיר החוב וההון העצמימחיר ההון הרלוונטי הנו ממוצע 1.

 נמוך יותר ממחיר ההון העצמימחיר החוב עשוי להיות 2.

מהי המסקנה המתבקשת לכאורה משתי הנקודות לעיל? 

לחברה כדאי ללוות כמה שיותר ולהוריד את מחיר ההון 

ומדוע, מציאותית/סבירה/האם המסקנה נראית הגיונית? 

בפועל  : הבעייתיות של המסקנה היא לפני הכל אמפירית
ואין רוב  , חברות בעלות מבני הון שונים מאודניתן לראות 

 (או מאוד גבוהים)החברות נוטלות חובות מקסימאליים 

  חוסר ההתאמה בין מסקנה תיאורטית לתמונה אמפירית
שמטרתה היא  , תיאוריית מבנה ההוןהביא לפיתוחה של 

 בחינה שיטתית של שיקולים תיאורטיים וסוגיות מעשיות
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הנחה סמויהנקודת המוצא של התיאוריה מתמקדת ב: 
 הרחבת החוב לעומת ההון העצמי תביא לירידה בממוצע

;  רק אם מחירי החוב וההון העצמי הנם קבועיםהמשוקלל 
 ?ומדוע, האם הנחה זו היא מציאותית: השאלה כעת היא

מעלה סיכונים של  הרחבת החוב : התשובה היא שלילית1.
ראו  ', לשרוד תקופה קשה'פחות סיכוי )בעלי ההון העצמי 

 (סיכויי החזר ההלוואה)בעלי החוב ויתכן גם של ( 7שיעור 
 (4 -ו 3שיעורים )תוספת תשואה העלאת סיכונים מחייבת 2.
 תוספת החוב מעלה את ההחל מנקודה מסוימת- WACC 
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 מנוף

WACC  השקפה זו מביאה למסקנה קלאסית
רמת חוב אופטימאלית ולפיה קיימת 

הון מינימאלי המביאה למחיר 
 הממקסם את שווי החברה
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 הנהלת החברה יכולה לנקוט  המסקנה האחרונה קובעת כי
 במדיניות מבנה הון מכוונת ובכך להשפיע על שווי החברה

 החוקרים מודיליאני ומילר(Miller  &Modigliani  )
המסקנה אינה  , כי תחת הנחות מסוימות( 1958 -ב)הראו 
 אין לרמת מינוף השפעה על מחיר ההוןוהוכיחו כי , נכונה

 שווי  , (להלן)בשוק מושלם : של מודיליאני ומילר 1טענה
 (מבנה ההון)השוק של החברה אינו מושפע מרמת המינוף 

 עצם הטענתם של החוקרים היה כי מבנה ההון רק קובע
השווי עצמו  בעוד , את חלוקת השווי בין בעלי עניין שונים

 כי נקבע על סמך פעילות עסקית ולא פיננסיתאינו משתנה 

 של מודיליאני ומילר מצביעה על הפרדה מלאה בין   1טענה
והמשפט מכונה טענת  , החלטות השקעה להחלטות המימון

 13 של החלטות המימון( irrelevance" )חוסר רלוונטיות"

הכוונה היא לשוק שבו" שוק מושלם"-ב, בטענה לעיל: 

 (1שיעור )פערי מידע ואין ניגוד עניינים אין , מסיםאין 

 בריבית חסרת סיכון, ללא הגבלותללוות ולהלוות ניתן 

 ובמשק קיים רק שיעור ריבית אחדחוב הנו חסר סיכון כל 
 

הסיכון  י ההון העצמי בלבד קיים רק "בחברה הממומנת ע
 הסיכון הפיננסיככל שהחברה ממונפת יותר נוסף ; העסקי

  שתי חברות בעלות רמות מינוף שונות תהיינה חשופות גם
כאשר החברה המסוכנת יותר תיאלץ , לרמות סיכון שונות

 גבוהות יותר( מחיר הון)י תשואות "לפצות את משקיעיה ע

מקזזת בדיוק  תוספת עלות ההון , 1י מודיליאני ומילר "עפ
 כך ששווי החברה נשאר ללא שינוי, את תוספת הסיכון
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הנחות המודל קובעות כי החוב הנו חסר סיכון: הערה  ,
והסיכון הפיננסי שבו מדובר בפיתוח הטענה לעיל קשור  

 (7שיעור )תוספת תנודתיות של רווחי החברה הממונפת ל
תוספת עלות ההון מקזזת בדיוק את תוספת הסיכון , לעיל

,  באופן מופשט – arbitrage)' שיקולי ארביטראזי "עפ
 (מוגדר כהפקת רווחים בטוחים מטעויות בתמחור השוק

ואת מהות ההוכחה  ' להלן נדגים את שיקולי הארביטראז
 :דוגמא מספרית מופשטתלעיל באמצעות  1של טענה 

ממומנות באופן הבא, מ"בע' ב-מ ו"בע' א, שתי חברות: 
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 מ"בע' חברה א מ"בע' חברה ב

 הון עצמי ₪  10,000,000 ₪  8,000,000

 (8%)חוב  ₪ 4,000,000

 סך שווי החברה ₪ 10,000,000 ₪ 12,000,000

לחברה הממונפת  
;  ערך שוק גבוה יותר

להלן נראה כי המצב  
ואינו יכול  אינו יציב 

 להתקיים לאורך זמן

 ורווח תפעולי זהה  אותו סיכון עסקי נניח כי לשתי החברות
 להשקעה ₪ 400,000נניח שבידנו ; לשנה ₪ 1,000,000של 

ובכך נקבל , מהחברה 4%נרכוש : 'אם נשקיע בחברה א1.
 לשנה ₪ 40,000כלומר , מתוך רווחיה 4% -זכות ל

ובכך נקבל , מהחברה 5%נרכוש : 'אם נשקיע בחברה ב2.
 לשנה ₪ 34,000או , מרווחיה לאחר ריבית 5% -זכות ל

אותו הסיכון  ' ולחברה ב, סיכון עסקי בלבד' לחברה א
;  (הקצנת ביצועיים בגלל מנוף)גם סיכון פיננסי העסקי אך 

 16 (  1:2)' באותו היחס כמו ב' א -למנף את השקעתנו בנוכל 

 מ"בע' חברה א מ"בע' חברה ב

 הון עצמי ₪  10,000,000 ₪  8,000,000

 (8%)חוב  ₪ 4,000,000

 סך שווי החברה ₪ 10,000,000 ₪ 12,000,000

ולהשקיעם יחד   ₪ 200,000, 8% -ב, לשם כך נוכל ללוות
';  מחברה א 6%כלומר לרכוש ', בחברה א ₪ 400,000עם 

 :א משתי ההשקעות להיות זהה"גרמנו לסיכון בככעת 
;  לשנה ₪ 60,000כלומר , מהחברה 6%רכשנו : 'חברה א1.

   ₪ 44,000נישאר עם ( ₪ 200,000על  8%)לאחר הריבית 
 לשנה ₪ 34,000ונקבל , מהחברה 5%רכשנו : 'חברה ב2.
תמיד נעדיף להשקיע ב, סיכון שתי ההשקעות זהה בדיוק- 

'  מחיר מניותיה של חברה ב ' א -כולם ישקיעו ב ' א
 17 עד שנגיע לשווי משקל ללא הבדל, בגלל חוסר ביקוש יירד

 מ"בע' חברה א מ"בע' חברה ב

 הון עצמי ₪  10,000,000 ₪  8,000,000

 (8%)חוב  ₪ 4,000,000

 סך שווי החברה ₪ 10,000,000 ₪ 12,000,000

או סך שווי החברה א/ו)יירד ' סך שווי החברה ב, כלומר  '
;  עד שיגיעו למצב שבו אין לאף חברה יתרון מוחלט, (יעלה

 :עליו הגיעו החברות הנו כלהלן המצב הסופיכעת נניח כי 
 
 
 
 

 WACCa=10%ולכן גם , 10%התשואה להון עצמי הנה : 'א

 התשואה להון עצמי הנה  ; 8%התשואה לחוב הנה : 'ב
(1,000,000 - 4,000,000*0.08)/6,000,000 = 11.33% 

 'כמו בחברה א, WACCb=0.6*11.33%+0.4*8%=10% ומכאן
מכיוון  , אינה מצליחה להוזיל את ההון' חברה ב: מסקנה

 18 ונטילת חובות מצריכה תוספת תשואה לבעלי ההון העצמי

 מ"בע' חברה א מ"בע' חברה ב

 הון עצמי ₪  10,000,000 ₪  6,000,000

 (8%)חוב  ₪ 4,000,000

 סך שווי החברה ₪ 10,000,000 ₪ 10,000,000

כמו בנתוני : הערה
שוב נניח , המקור

כי הרווח התפעולי 
של שתי החברות 

 ₪ 1,000,000הנו 
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 של מודיליאני ומילר 1ייצוג גראפי של דוגמא לעיל וטענה: 

 

 
 
 

( ובדוגמא דלעיל)בייצוג מופשט של פיתוח מקורי : הערה
כאשר בפועל תוספת הסיכון עשויה  , מונח מחיר חוב קבוע

 :ואז הייצוג הגראפי הנו הבא, להשפיע גם על מחיר החוב

19 

 מנוף

WACC תשואה להון עצמי 

 תשואה לחוב

WACC 

 מנוף

WACC 
 תשואה להון עצמי

 תשואה לחוב

WACC 

לשחרור של הנחת  , אולם
אין כל  עלות חוב קבועה 

השלכות לגבי מסקנות  
לכן להלן נמשיך  , הניתוח

עם הייצוג המופשט של  
 טענות מודיליאני ומילר

מודיליאני ומילר : כעת נחזור מדוגמא לקונטקסט הכללי
 :בעולם המופשט והמושלםכי ( בעבודתם הראשונה)הראו 

 י רמת מינוף"עלשלוט על מחיר ההון החברה אינה יכולה 

 אשר מצריך פיצוימוסיפה סיכון פיננסי כל תוספת של חוב 

 את צמצום  מקזז בדיוק הפיצוי הנדרש לבעלי ההון העצמי
 (הנובע מעלות החוב הנמוכה יותר)במחיר ההון המשוקלל 

משפטי הפרדה הכרנו ב(irrelevance propositions:) 

 מצביע על חוסר ההשפעה של מבנה ההון   1משפט הפרדה
 פיצוימצביע על  2משפט הפרדה ; של החברהשווי שוק על 

 מדויק של מחיר ההון העצמי הנובע מרמת המנוף הפיננסי

1במסגרת טענה ל פותחו "משפטי ההפרדה הנ: שימו לב  
 מוצגת בהמשך 2טענה ; (ללא מסים)של מודיליאני ומילר 

20 

 (:ללא מסים)לסיכום שני המשפטים של מודיליאני ומילר 

 I (Irrelevance Proposition I:)משפט 1.

סך נכסיה ודרך , י אופי עיסוקה"ערכה של חברה נקבע עפ 
 (ח"אג/מניות)י חלוקת התביעות כנגדם "הפעלתם ולא עפ

ל מכונה חוק שימור הערך "הנ(conservation of value  :)
 חלוקות שונות של חברה אינן משנות את סך ערכה הכולל 

 II (Irrelevance Proposition II:)משפט 2.

שיעור התשואה הצפוי על מניות החברה עולה באופן  
 (לפי ערכי שוק E/D)פרופורציוני לעלייה ברמת המינוף 

 שקול להגדרתWACC בפרט; קבוע ללא מס תאגידים  ,
ח  "הנה תשואת אג rd -הנה תשואת מניות צפויה ו reאם 

 re = WACC + (WACC – rd)*D/E: אזי יתקיים
21 

 של מודיליאני ומילר סותרת את השיקול הקלאסי 1טענה 

 

 

 
 

1י טענת מודיליאני ומילר "עפ, לעומת הטענה הקלאסית  
 לא קיים מנוף אופטימאליו WACCאין למנוף השפעה על 

תוספת החוב מעלה את עלות ההון העצמי  הסיבה היא ש
 בהיקף שמקזז בדיוק את היתרון הנובע מהחוב הזול יותר

כלומר)האם תוספת התשואה להון העצמי : שאלה  ,
 ?  מצביעה על שווי מניות גבוה יותר( התשואה לבעלים

22 

 מנוף

WACC 

 מנוף

WACC תשואה להון עצמי 

 תשואה לחוב

WACC 

והסיבה לכך קשורה לתופעה שהודגמה  ! התשובה היא לא
נניח כי רווח  ; הקצנת ביצועיי החברה הממונפת: 7בשיעור 

 :רמות 3מתוך  1-יכול להגיע ל' ב-ו' תפעולי של החברות א
 
 
 
 

  
 

לחברה הממונפת ביצועיים , כפי שראינו קודם: מסקנה
 ביחס לאלו של חברה לא ממונפתתנודתיות גבוהה בעלי 

 גבוהה מזאת של החברה  "( הממוצעת)"התשואה הצפויה
 הפיזור סביב הממוצע גדול יותר אף הואאך , הלא ממונפת

23 

 חלק הבעלים: 'א 500,000 1,000,000 2,000,000

 הון עצמי מיליון 10 מיליון 10 מיליון 10

 תשואה להון עצמי 5% 10% 20%

בהמשך לדוגמא 
נניח שלוש , אחרונה

רמות אפשריות של  
במצב  )רווח תפעולי 

 (:'ללא ארביטראז
.1500,000 ₪  
.21,000,000 ₪   
.32,000,000 ₪   

 חלק הבעלים: 'ב 180,000 680,000 1,680,000

 הון עצמי מיליון 6 מיליון 6 מיליון 6

 תשואה להון עצמי 3% 11.33% 28%

 
 
 
 

  
 

 סיכוןפירוש הפיזור של הישגי החברה סביב הממוצע הנו 
  תוספת התשואה הצפויה מוסיפה ערך לחברה רק אם אין

;  העלייה בסיכון מקזזת את התוספתאחרת , שינוי בסיכון
 מלאבמקרה הנדון הקיזוז הנו , 1י מודיליאני ומילר "עפ

  הקשר הכללי בין סיכון לתשואה מוצע במסגרת תיאוריית
פרי עבודתם של  , CAPM)התמחור של נכסים פיננסיים 

J. Treynor ,W. Sharpe ,J. Lintner ו- J. Mossin) 
24 

 חלק הבעלים: 'א 500,000 1,000,000 2,000,000

 הון עצמי מיליון 10 מיליון 10 מיליון 10

 תשואה להון עצמי 5% 10% 20%

ביצועיי החברות 
הצפויים בשלוש  

רמות אפשריות של  
במצב  )רווח תפעולי 

 (:'ללא ארביטראז
.1500,000 ₪  
.21,000,000 ₪   
.32,000,000 ₪   

 חלק הבעלים: 'ב 180,000 680,000 1,680,000

 הון עצמי מיליון 6 מיליון 6 מיליון 6

 תשואה להון עצמי 3% 11.33% 28%
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 ניתוחWACC  תחתCAPM כעת נחזור  ; יוצג בהמשך
למודל המקורי של מודיליאני ומילר ונזכור כי המסקנה  

 הנחת עולם מופשטאליה הגיעו החוקרים מסתמכת על 
הנחה לא מציאותית –היעדר מסים המודל מניח , בפרט 
 לחברות אשר  ' מגן מס'שיטת מיסוי התאגידים מבטיחה

הוצאות בגין ריבית מוכרות : משתמשות בהון הלוואות
 :להגדיל את ערכה הכולל של החברהלצורכי מס ועשויות 

25 

 חברה לא ממונפת חברה ממונפת

100 ₪  100  ₪  הכנסה לפני ריבית ומסים 

10 ₪  0  ₪  10% -ח "הוצאות ריבית של אג 

90 ₪  100  ₪  הכנסה לפני מסים 

 40% -מס חברות   ₪ 40  ₪ 36

 תוספת להון העצמי    ₪ 60  ₪ 54

 ח ביחד"כ לבעלי מניות ואג"סה  ₪ 60  ₪ 64

6 ₪  =0.4*10 - 10  הוצאות ריבית לנוכח מגן המס  ₪ 0 

 יתרון קיומם של מסי תאגידים ושל מגן המס מצביע על
 כפי שממחישה הדוגמא המספרית לעיל, החברה הממונפת

הסתמכה על  של מודיליאני ומילר  2טענה , בעקבות זאת
מיסוי תאגידים וקבעה כי במצב זה על החברה להשתמש  

כלומר הטענה  )מ למקסם את ערכה "עבמנוף מקסימאלי 
 (למעשה מצביעה על הוזלת הון אפשרית ויעילות של מנוף

שהוצג  )דומה לזו של השיקול הנאיבי המסקנה : שימו לב
 WACCלפיו ניתן להוזיל את , (לפני הטענה הקלאסית

 כי מחיר החוב נמוך יחסית להון עצמי, תוך נטילת חובות

המסקנה היא בעייתית מבחינה אמפירית, כפי שכבר צוין 

הציג הוכחה ולפיה קיומם  ( ללא מודיליאני) מילר, בהמשך
של מסים אישיים לצד מסי תאגידים מאפס את כל יתרון  

 26 !של מודיליאני ומילר 1מה שמחזיר אתנו לטענה , המס

 עם מיסים 2י טענה "של מודיליאני ומילר נשללה ע 1טענה 

 

 

 

 

 י הטענה של מילר"של מודיליאני ומילר נשללה ע 2טענה 

 

 

 
 

ההצגה וההסברים לעיל הנם מופשטים ונועדו לתת  : הערה
 תמונה כללית בלבד של התפתחויות תיאוריית מבנה ההון

27 

 מנוף

WACC 

 מנוף

WACC תשואה להון עצמי 

 תשואה לחוב
WACC 

 מנוף

WACC 

 מנוף

WACC 

WACC 

 תשואה להון עצמי

 תשואה לחוב

 הפיתוחים והתוצאות לעיל התייחסו להנחה אחת בלבד
 (אישיים וחברות)הנחת היעדר מסים : של המודל המקורי

 מביא   1של מודל מודיליאני ומילר שחרור הנחות נוספות
 נתייחס להשלכות המרכזיות; למודלים חילופיים נוספים

 ללא ללוות ולהלוות הנחות נוספות כללו הנחת האפשרות
אלו הן שתי  , למעשה; הגבלות תמורת ריבית חסרת סיכון

 חוסר הגבלת מינוףוריבית שווה לפרטים וחברות : הנחות

 מזו לפרטים( נמוכה)מה אם ריבית לחברות תהיה שונה? 

השתמשנו בהנחת  , שבדוגמא לעיל' בהוכחת ארביטראז
הריבית השווה לשם בניית תיק שקול להשקעה בחברה  

 :להלן נחזור לשלב זה בהוכחה ונבחנו מחדש; הממונפת
28 

ולהשקיעם יחד   ₪ 200,000, 8% -ב, לשם כך נוכל ללוות
';  מחברה א 6%כלומר לרכוש ', בחברה א ₪ 400,000עם 

 :א משתי ההשקעות להיות זהה"גרמנו לסיכון בככעת 
;  לשנה ₪ 60,000כלומר , מהחברה 6%רכשנו : 'חברה א1.

   ₪ 44,000נישאר עם ( ₪ 200,000על  8%)לאחר הריבית 
 לשנה ₪ 34,000ונקבל , מהחברה 5%רכשנו : 'חברה ב2.
תמיד נעדיף להשקיע ב, סיכון שתי ההשקעות זהה בדיוק- 

'  מחיר מניותיה של חברת ב ' א -כולם ישקיעו ב ' א
 29 עד שנגיע לשווי משקל ללא הבדל, בגלל חוסר ביקוש יירד

 מ"בע' חברה א מ"בע' חברה ב

 הון עצמי ₪  10,000,000 ₪  8,000,000

 (8%)חוב  ₪ 4,000,000

 סך שווי החברה ₪ 10,000,000 ₪ 12,000,000

זוהי חזרה מדויקת  
על שלב ההוכחה בו  
הדגמנו אופן בניית  
 התיק שקול הסיכון

שעושה זאת  ' כלומר חברה ב ,8% -כעת לא נוכל ללוות ב
 ולכן, אינה זמינה למשקיעים עצמםלמעשה עושה פעולה ש

כי  ' לא נוכל להוכיח באמצעות ארביטראז: מסקנה טכנית1.
 יירד כתוצאה מחוסר הביקוש' מחיר המניה של חברה ב

למשקיעיה  מוסיפה ערך חברה ממונפת : מסקנה טקטית2.
 (WACC)ומצליחה להוזיל את ההון , תוך נטילת חובות

 י יתרון מגן המס"נתמכת גם עשימו לב כי מסקנה זאת 

נראה כי  , לפחות עבור רמות חוב נמוכות: מסקנה כללית
מסוגלות להוריד את מחיר ההון  החברות עשויות להיות 

, 2בדומה למסקנת מודיליאני ומילר )תוך נטילת חובות 
 (לאור המוסבר להלן, ביחס לרמות חוב נמוכותאך רק 

30 
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 הנה הנחת מינוף בלתי   1הנחה נוספת של מודיליאני ומילר
 הגדלת חובות אינה משפיעה על עלות החובולפיה , מוגבל

המלווים מודעים לסיכון  בפועל : ההנחה אינה מציאותית
 (  גם לנוכח סדר העדיפויות בפירוק)המוגבר הנובע ממינוף 

בעבור הסיכון המוגבר המלווים ידרשו פיצוי , כתוצאה
 והחוב יתייקר עם תוספת מינוף, בצורת תוספת תשואה

רמת חובות גבוהה יותרהתוספת תהיה משמעותית ב 

נראה כי החברות  , עבור רמות חוב גבוהות: מסקנה כללית
בניגוד )עלולות להעלות את מחיר ההון תוך נטילת חובות 

 (תחת הנחת מחיר הון קבוע 2למסקנת מודיליאני ומילר 

נטילת  , קודם קיבלנו כי ברמות החוב הנמוכות, לתזכורת
 ?מהי המסקנה מכך; חובות עשויה להוריד את מחיר ההון

31 

 ולפיו, שכלול מודרני של הטענה הקלאסיתזהו למעשה: 
בתחילה  , י הון עצמי בלבד"לעומת מימון ע, יצירת המנוף1.

הודות למחיר החוב הנמוך  , מאפשרת הורדת מחיר ההון
 אולם הרחבת החוב מפעילה גורמים נוספים; ומגן המס

ומבקשים פיצוי על מזהים סיכון נוסף בעלי החוב , בפרט2.
 לצד זה מתייקר גם הון עצמי; כלומר החוב מתייקר, כך

 הרחבת מנוף מעלה את מחיר ההון, החל מרמה מסוימת3.
בה מחיר  , ל נובע כי ישנה רמת מינוף אופטימאלית"מהנ

 החברה ממקסמת את ערכהההון הנו מינימאלי ולכן 
32 

 מנוף

WACC  שחרור הנחות מחזיר אותנו למסקנה
רמת חוב אופטימאלית ולפיה קיימת 

הון מינימאלי המביאה למחיר 
 הממקסם את שווי החברה

ולכן, ערך החברה נמצא ביחס הפוך עם מחיר ההון 
 

 
 
 
ברמות מנוף גבוהותמורידים את ערך החברה הגורמים ש: 

הקושי בניהול (: bankruptcy costs)עלויות פשיטת רגל 1.
 חברה בעלת סיכויים גבוהים למדי של חוסר יכולת פירעון

תוספת עלות ההון  (: agency costs)עלויות ניגוד עניינים 2.
 (חשופים להפסד אך לא לרווח)הנדרשת עבור בעלי החוב 

שיקול מורכב (: טענת מילר)מסים אישיים ומסי חברות 3.
של יתרון ההון הזר  ( יתכן ומוחלטת)המעיד על שחיקה 

 (מבין השלושהחזק ביותר השיקול מורכב אך נחשב ל)
33 

 מנוף

:  המודל ניתן להצגה חלופית הבאה ערך החברה
ערך החברה הלא ממונפת  יחסית ל

ניתן למקסם ערך החברה הממונפת  
 מבנה הון אופטימאליתוך בחירת 

ל של הטענה הקלאסית מהווה  "האם השכלול מודרני הנ
 ?תשובה סופית לשאלת מחיר ומבנה ההון האופטימאלי

בהמשך הקורס נחזור לנושא הזה  . התשובה היא לא
הטענות שהוצגו  , באופן כללי; ונפרט שיקולים נוספים

 של תיאוריית מבנה ההוןמסגרת כללית בלבד מהוות 

  שאלת מבנה הון אופטימאלי ברמה הכללית העסיקה
 בתחום התיאורטי והמעשי, מעסיקה חוקרים רביםו

שתקף  " כלל זהב"לא קיים , י חוקרים אחדים"עפ, למשל
אולם ישנה חשיבות למבנה ההון בתוך  , עבור כל החברות

 (לתעשייה" אופייני"מנוף )תעשייה ספציפית או /חברה ו

ל לגבי "קיימים ממצאים אמפיריים התומכים בטענה הנ
מצביע בעקיפין על כלל  מגוון מבני ההון בשטח ; תעשיות

 (?האם החלטה כזו יכולה להיות שרירותית)מעשי כלשהו 
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 המחשנו את  , מונח מחיר ההון המשוקללעד כה הצגנו את
 מהותו ותפקידו בהקשר לערך החברה ולקבלת החלטות

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

 מחיר ההון המשוקלל משפיע על ערך החברה  ראינו כיצד
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 

 הקשר ניתן לניתוח שיטתי במסגרתCAPM ,  התיאוריה
 WACC -חלק חיוני לנושא הכ, בה נעסוק בשיעור הבא
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מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

 שונות ומקורות המימוןישויות עסקיות 

 (בסיסיים ונגזרים)כלים פיננסיים עיקריים 

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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