
 
 

    

  

  
  

הצעה אופרטיבית לקביעת ריבית החוב 
  לזמן ארוך של חברה

  רונן רוזיןמאת: 
  

של החברה.  Rdנדרש מעריך השווי לקבוע מהו שיעור ריבית החוב לזמן ארוך   WACC  בקביעת שיעור ההיוון של החברה

לקביעת שיעור התשואה על ההון ניתן למצוא בקלות באתרים מתמחים כדוגמת   CAPM-ה בעוד שאת מרכיבי מודל

Damodaran .הרי שאת שיעור החוב של החברה לז"א קשה למצוא  

  

השיטה המקובלת היא  שימוש בנתוני שוק של חברות דומות. אולם גם במקרים אלו התשואה של אג"ח נסחרות לרוב 

  אינה משקפת את ריבית החוב של חברת המטרה. 

  

לרוב נוכל לקבל  ק ונתוני החברה.ברצוננו להציג מתודולוגיה לקביעת ריבית החוב לז"א של חברה על בסיס נתוני שו

הלוואות בנקאיות בריבית קבועה ו/או בריבית [ אשראי בנקאיעל שהיא משלמת  ריביתם על שיעור החברה נתונימה

   , וכן המודל יצא מנקודה זו.]פריים +)משתנה (

  

  :קבועה ובריבית משתנהשלהלן מציגה את המודל לגבי הלוואות בריבית  הנוסחה

  : (*) בבנקתאמת לסיכון המושער הריבית 

  (כולל ריבית בסיס ומרכיב סיכון) r –הלוואה בריבית קבועה 

  משקף את תוספת הסיכון שרואה לעיניו הבנק). - PRIME+X )Xהלוואה בריבית משתנה 

  (*) ראה בהמשך הרחבה לעניין ריבית הבסיס המשקפת לדעת הבנק את סיכון החברה 

  

  ) שיעור הריבית למעבר מאשראי בריבית קבוע לאשראי בריבית משתנה על בסיס מח"מ ידוע. SWAP – )SRריבית 

 20לריבית לתקופה של עקום הריבית בין ריבית לתקופה של שנתיים מפער בתוספת המרווח הנובעת  - התאמת המח"מ 

  M  =Marginשנה על אג"ח ממשלתי. 

  

  משתנההלוואה בריבית   הלוואה בריבית קבועה  סעיף
 R  P+X  מותאמת לסיכון בבנקריבית 

SWAP    SR  
  M  M  פער מח"מ

Rd  P+X+M R+SR+M 
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  (לשנה) במח"מ של שנתיים. LIBOR+  2%לדוגמא חברה מקבלת אשראי בנקאי בריבית של 

  1.18%לשנה =  LIBOR - ריבית ה

  3.18% –לכן, ריבית ההלוואה הדולרית היא 

  1.32% –לשנתיים היא  SWAPתוספת ריבית 

Rd -  6.1%שנה =  20ריבית לתקופה של  

  
  -ריבית מותאמת לסיכון

   במקרים רבים ההלוואות בבנק מגובות בביטחונות חיצוניים.

  בכדי לקבל את הריבית המותאמת לסיכון יש לנטרל את הביטחונות החיצוניים מהמשוואה.

  השיטה המומלצת על ידינו מוצגת בדוגמא שלהלן:

  .2.5%בריבית של ₪  1,000בסך  נניח הלוואה לתקופה של שנה

  ₪. 600שעבוד נכס נדל"ן בבעלות בעלי המניות בשווי לביטחון של  –בטחונות חיצוניים להלוואה 

  

  הבנק ראה לנגד עיניו שתי הלוואות:

 )1.6%(נניח  /Primeבריבית של ₪  600הלוואה בסיכון נמוך בגובה של   .א

 .)R( בריבית המותאמת לסיכון של החברה , דהיינו,בסיכון גבוה₪  400הלוואה בסך של   .ב

  

  :נחלץ מתוך המשוואה את הריבית המותאמת לסיכון

(600 X 1.6% + 400 X R) / 1,000 = 2.5% 

  3.85% –במקרה זה הינה   Rהריבית המותאמת לסיכון 

  

בחברות בתחשיב הריבית המותאמת לסיכון לא רצוי להתייחס לערבויות בעלים כחלק מהביטחונות למרות ש –הערה 

  אולם יש בהחלט להתייחס לשעבוד נכסים של בעלי המניות דירה, חסכונות פרטיים וכו...  פרטיות זה המקרה.
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  :ונן רוזיןרמר  אודות

מעשי עשיר בתחום ניהול הינו בעל ניסיון  וזיןרמר . אשד רוזין תשואות יועציםהינו שותף במשרד הייעוץ הכלכלי  רוזיןמר 

וריות, גיוסי הון וליווי שוטף של עסקים החל הכספים בפירמה, הכנת תוכניות עסקיות, כדירקטור בחברות פרטיות וציב

  משלב התוכנית העסקית וכלה ביישום תוכניות הבראה

  

-מאוניברסיטת ברבמנהל עסקים עם התמחות במימון  M.B.A -ו מאוניברסיטת ת"א בכלכלה B.A וארבעל ת וזיןרמר 

 מודליסט פיננסי וכלכליו )QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידימוסמך הינו  כמו כן,  .אילן

)FEM( ) מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלIAVFA( .  

  

  :רוזין תשואות יועציםאשד  אודות

. מתן ייעוץ פיננסי ובמגוון רחב של הערכות שווי וחוות דעתב מתמחה רוזין תשואות יועציםאשד משרד הייעוץ הכלכלי 

  הנדסיים , עיבוד נתונים וסטטיסטיקאים, יועציםםהמשרד נעזר ביועצים מומחים כגון: מידענים, יועצי שיווק, עורכי סקרי

 חברות , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה . ביןהפעילות העסקית המוערכתוכדומה שונים בהתאם לצרכים הייחודיים של 

 אנשי וכן וארגונים ציבוריים, רשויות מוניציפליות מוסדות, הפעילים בשוק ההון ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות

  . עסקים ומשקיעים פרטיים
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