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המתייחס לרובם  , הערכת הפרויקטים מהווה נושא מאחד
אוסף של  כל חברה מהווה ; המכריע של כלל נושאי הקורס

 (1שיעור )שדורשים השקעה ומבטיחים תשואה  פרויקטים

 משפיעה על החברה בכללותהקבלה או דחייה של פרויקט 

בגלל חוסר וודאות בסיסי, קשה להערכהכ "ההשפעה בד 

בחינת אופי הפרויקטים והסיכונים שבהם  , בהתאם לכך
 ולמטרה זו פותחו שיטות מקצועיות ,ניתוח יסודימחייבת 

מכאן ואילך נתמקד בסוגיות הבאות, במסגרת נושא זה 

שיטות עיקריות וטכניקות מעשיות של הערכת פרויקטים  
 :על היבטים מרכזייםבדגש , ומבוא כללי לתחום ההערכה

 (סטנדרטיות וחלופיות)שיטות ההערכה ודרוג פרויקטים •

 2 (שיעור היוון תזרימים)שיעור התשואה הנדרש בפרויקט •

סקירת השיטות להערכת פרויקטים  שיעור זה יתמקד ב
 :וישתמש בעקרונות המימוניים הבסיסיים הבאים

 (המקורות הוצגו בשיעורים קודמים)פרויקט דורש מימון 

 כל עוד עלויות המימון תהיינה נמוכות  פרויקט יהיה רווחי
 פרויקטים אלו בלבד ראויים ליישום; מתשואת הפרויקט

 ל"נועדה לקבוע האם פרויקט עומד בקריטריון הנהערכה 

להלן נתמקד בסוגיות של, בהתאם לעיקרון הכללי לעיל 

: על כל מאפייניו הרלוונטייםהגדרת הפרויקט המדויקת 1.
 גובה התזרימים ורמת סבירותם, מבנה ועיתוי התשלומים

טכניקות להערכת התזרימים  : הערכת רווחיות הפרויקט2.
 שיעור תשואה פנימי ושיטות נוספות, כגון ערך נוכחי נקי

פרויקטים ושיטות  ניתוח ופרשנות של תוצאות הערכת 3.
 3 מונטה קרלו  , מבחני תרחישים, ניתוח רגישות: סימולציה

 פרויקט הוני(capital project )  מהווה מיזם אשר דורש
החל  תזרימי מזומנים ספציפית ומפיק השקעה ראשונית 

 (יתכנו גם השקעות נוספות והוצאות תפעוליות)מהפעלתו 

 להיות כרוך בהרכבה או  אך אינו חייב , יכולפרויקט הוני
 (כגון מכונות או בניינים)בנייה מעשית של נכסים פיזיים 

 תמיד כרוך ביצירה או שינוי של נכס עסקיפרויקט הוני  ,
 כאשר הנכס העסקי מוגדר כנכס שמפיק הכנסות לבעליו 

 של פרויקט הוני הנם תזרימי  מאפייניו המרכזיים
 כלומר ההוצאות וההכנסות של הפרויקט, המזומנים

 נקבעת תוך השוואת הכנסות והוצאותאיכות הפרויקט 

 כפי שזה  )כאשר ההכנסות וההוצאות באות בעיתוי שונה
 היוון התזרימיםההשוואה ביניהן מחייבת , (כ"קורה בד

 מהווה עלות אלטרנטיבית  ( מוסבר בהמשך)שיעור ההיוון 
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נערכת , עוד בטרם עריכת בחינה מעמיקה של הפרויקט
שמטרתה לקבוע האם הפרויקט  בדיקתו הראשונית כ "בד

 עשוי לעמוד בקריטריונים כלליים של הגוף המממןהנבחן 
בשלב זה מחליטים האם הפרויקט ראוי לבדיקה מעמיקה 
 חייבים  , תהליך מורכב ויקרהיות ובדיקה מעמיקה מהווה

 עוד בטרם עריכתה, לוודא כי הפרויקט שווה את הבדיקה
קריטריונים כלליים משתנים בין חברות ועשויים לכלול: 
י בעלי הסמכויות"האישור עסבירות : מגבלות פוליטיות 
 או חשיפת הפרויקט לסיכונים שונים/כללית ורמת סיכון 
(למשל מוצרים דומים)עם הפרויקטים הקיימים  תאימות 
 הפרויקט עם פרויקטים אלטרנטיבייםהשוואת פוטנציאל 
 שעשויות להוות נקודת מוצא  השערת תוצאות פיננסיות

 (במידה וכל הקריטריונים מתקיימים)לבדיקה מעמיקה 
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  הערכה ראשונית מתייחסת להיבטים הבסיסיים ביותר של
הערכה מעמיקה מהווה תהליך רב  , באופן דומה; הפרויקט

 בכל שלב עוקב נבחנים היבטים מורכבים יותרשבו , שלבי
כ קשור לסיכונים ותרחישים שונים"מקור המורכבות בד 
 בפרט; היקפוומשך חייו , אופיוהגדרת הפרויקט כוללת: 
(הרחבת פלח שוק של החברה, למשל)הפרויקט  מטרות 
(כגון בנייה של מפעל והכנסתו לפעולה)עיקריים  שלבים 
השקעות ומחזורים עסקייםהיקף ועיתוי של , מטרות 
בקרה ודיווח, פיקוח, חלוקת אחריות, בעלי תפקידים 
 שיטות הערכת הפרויקט( כגוןNPV ,המוסבר בהמשך  )

 (חלק מניתוח מעמיק)וקריטריונים של הצלחה וכישלון 
 התלויים באופיו של הפרויקט הספציפי היבטים נוספים 
6 הגדרה מדויקת של פרויקט מהווה תנאי הכרחי להצלחתו 
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השלב הבא הנו הערכת  , בהינתן הגדרת הפרויקט המלאה
 :  כ תוך אמידת ערכים עיקריים של"בד, תזרימי מזומנים

 (אם יש)השקעה ראשונית והשקעות נוספות 
עלויות תפעוליות שוטפות של הפרויקט 
הכנסותיו השוטפות של הפרויקט 
או ערך שיורי/עלויות סיום ו 
ללא עיוותי  ) ריאלייםכ מחושבים במונחים "האומדנים בד

;  צדו העסקי של הפרויקט בלבדומתייחסים ל( אינפלציה
 :באומדנים אלואינם נכללים בין תזרימי הצד המימוני ש

 (כגון ריבית על הלוואות)עלויות מימון הפרויקט •
 (כגון פחת ציוד ומבנים)הוצאות פחת והפחתות •
עם  תוצאות כל ההשפעות ההדדיות האומדנים יתייחסו ל

 (כגון ירידה במכירות של מוצר קיים)פרויקטים אחרים 
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הערכה גולמית  השלב הבא הנו , בהינתן אומדני התזרימים
כ באחת השיטות המסתמכות  "בד, של תוצאת הפרויקט

 (DCF - Discounted Cash Flows)על תזרימים מהוונים 
 ( נ"ענ)ערך נוכחי נקיNPV Net Present Value 

 ( פ"שת)שיעור תשואה פנימיIRR Internal Rate Of Return 

  המשותף בין שתי השיטות הוא ששתיהן מתבססות על
גישת התזרימים  ; אומדני התזרימים הנובעים מהפרויקט

 (נסביר בהמשך)המהוונים נחשבת לדרך המועדפת ביותר 
בבסיס גישת ה- DCF  ערך : עיקרון סכימת ערכיםעומד

 (התזרימים)הפרויקט נקבע כסכום של ערכי כל חלקיו 
סכימתם אפשרית  , היות והתזרימים באים בעיתוי שונה

 באמצעות היווןלאחר הבאתם למכנה משותף אך ורק 
היבטים ספציפיים  שיטות חלופיות עשויות להתייחס ל

 נחשבות למועדפות   NPVובפרט  DCFאך שיטות , שונים
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 שיטת ערך נוכחי נקי(NPV )נחשבת לאיכותית ביותר  ;
 ערך הפרויקט הנו סכום תזרימיו המהוונים, י השיטה"עפ

  התזרימים מהוונים תוך שימוש בשיעור ההיוון המשקף
 (9 -ו 8שיעורים ; מחיר ההון המשוקלל)עלות ההון את 

הוצאות< הכנסות : נ חיובי מצביע על הפקת ערך חיובי"ענ 

נ חיובי פירושו כי עלות ההון בפרויקט  "ענ, באופן שקול
 'מוסיף ערך'הפרויקט ולכן , נמוכה מתשואתו של הפרויקט

אך ניתן  , כ גסים למדי"האומדנים בד, בהערכה גולמית
 :תוך התייחסות לרמת סיכוןלשפר את איכות התחזית 

 בשיטתNPV ,י "דרך אפשרית להתחשב בסיכון היא ע
 תחת מגוון תרחישים שונים NPV -אמידת התפלגות ה

התפלגות ה- NPV   תספק אומדן לתוצאה הסבירה ביותר
 (שונות ההתפלגות)ולסיכון הנלווה ( תוחלת ההתפלגות)

9 

  דרך נוספת להתחשב בסיכונים ספציפיים עבור פרויקט
שיעורי היוון המותאמים לסיכון  נתון היא תוך שימוש ב

RADR – Risk-Adjusted Discount Rates 
עלות  , ככל שתזרימי הפרויקט בטוחים פחות, בדרך זאת

 מעודכנת כלפי מעלהההון המשמשת להיוון התזרימים 
 אלמנטים סובייקטיבייםאופן העדכון בפועל עשוי לכלול 
 שיטתNPV אך כרוכה בנקודות סבוכות פשוטה לכאורה: 
 הרלוונטיים עבור תזרימי הפרויקטזיהוי כל הגורמים 
 המידע הרלוונטי לצורך הגעה לאומדניםאופן עיבוד 
 רלוונטיים ואופן השפעתם על הניתוחזיהוי סיכונים 
 הניתוח והסקת מסקנות מעשיותפרשנות תוצאות 
 שיטתNPV על   עדיפהחשופה לבעיות רבות אך נחשבת ל

 (החשופות לאותן הבעיות ועוד אחרות)פני יתר השיטות 
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 שיטת שיעור תשואה פנימי(IRR ) מבוססת על אותה דרך
הוא אותו שיעור  IRR -שיעד הובלבד , NPVהחישוב כמו 

 0 -היוון התזרימים אשר גורם לערך נוכחי נקי להשתוות ל

ה, בהתאם לכך- IRR   למעשה מבטא את רמת עלות ההון
 :ולכן, חיובי או שלילי, אין לפרויקט ערך כלשהושבה 

 נמוכה מעלות ההון בפועל אם- IRR ,הפרויקט מוסיף ערך 

 באופן מתמטי ניתן לרשום את שיטתNPV ו- IRR כלהלן 

NPV = CF0 + CF1/(1+r) + CF2/(1+r)2 +…+ CFn/(1+r)n 

0 = CF0+CF1/(1+IRR)+CF2/(1+IRR)2+…+CFn/(1+IRR)n 

 שיטתIRR   מסתמכת על אותה נוסחה מתמטית ובמקרים
 מביאה לאותן המסקנות הסופיות, אולם לא תמיד, רבים

להלן נפרט בעיות אפשריות עם שיטת ה- IRR ,  הגורמות
 נחשבת לשיטה עדיפה גם במקרה הזה NPVששיטת לכך 
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 השוואה בין שיטותNPV ו- IRR   מתאפשרת תוך בניית
 :  למשל, נ ברמות עלות הון שונות"גרף ענ – NPVפרופיל 
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'פרויקט א  ₪ 1,000,000 -תזרים ב  
0שנה  500-  
1שנה  300  
2שנה  200  
3שנה  100  

'של פרויקט א נ"ענ  עלות ההון 
100 0% 
53.5 5% 
5.71 11% 

-22.15 15% 

ערך ה- IRR ל עם הציר  "אינו אלא נקודת חיתוך הגרף הנ
  NPV=  0עלות ההון שבה  זוהי, י הגדרה"עפ –האופקי 
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בעיות יישום שיטת ה- IRR כוללות בין היתר 

עשויים   IRRלמשוואת : פתרונות מתמטיים לא ברורים1.
 או אף מרוכבים בלבד, שליליים, להיות פתרונות מרובים

פתרונות מרובים מתקבלים כאשר לפרויקט יותר  , בפרט
 (הוצאות נוספות/השקעות)מתזרים מזומנים שלילי אחד 

מניחה כי   IRRנוסחת : הנחה סמויה של השקעה מחדש2.
 עצמו IRRמשאבי החברה ניתנים להשקעה מחדש תחת 

 בפועלWACC מדד ה; מהווה שיעור רלוונטי יותר- IRR 
 פותח בניסיון לתת מענה לבעיה הזאת( MIRR)המתואם 

לשם דרוג  IRR -לא ניתן להשתמש ב, NPV -בשונה מ3.
 פרויקטים או לבחירה בין פרויקטים אלטרנטיביים של

כל בעיית מסתבר כי , בניתוח של בעיות אלו ונוספותIRR 
 ולכן שיטה זאת עדיפה מלכתחילה, NPVי "ניתן לפתור ע
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 עולה כאשר לפרויקט יותר  בעיית הפתרונות המרובים
 (:יש השקעות נוספות במהלך חייו)מתזרים שלילי אחד 
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'פרויקט ב  ₪ 1,000,000 -תזרים ב  
0שנה  200-  
1שנה  1,000  
2שנה  1,000-  

3שנה  100  

'של פרויקט ב נ"ענ  עלות ההון 
-100 0% 
51.8 50% 
-10.9 300% 
-60.6 500% 

איזה : השאלה היאIRR שמש להשוואה מול שיעור י
 פותר את הבעיה NPV -ה? המשוכה בהערכת הפרויקט

אבל אז לא היה כל צורך בשיטת ה- IRR מלכתחילה...   
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 בין פרויקטים בעזרת חוסר אפשרות ההשוואהIRR  ניתן
 :כדלהלן, NPVלהמחשה אף הוא תוך שימוש בפרופילי 

 מתוך שני  לבחור באחד ורק אחד נניח כי על החברה
 כאשר התזרימים שלהם נתונים להלן, B -ו Aפרויקטים 
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Cash Flow (Year) Project A 
CF(0) -500 
CF(1) 300 
CF(2) 200 
CF(3) 100 

Cost of Capital r NPV(A) 
0% 100 
5% 53.5 

11% 5.71 
15% -22.15 

Cash Flow (Year) Project B 
CF(0) -500 
CF(1) 100 
CF(2) 200 
CF(3) 330 

Cost of Capital r NPV(B) 
0% 130 
5% 61.7 

11% -6.29 
15% -44.83 

נבנה את פרופילי ה- NPV  שלA ו- B בהתאם לעלויות  : 

בחינת פרופילי ה- NPV  שלA ו- B ממחישה את הבעיה: 
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Crossover rate ≈ 7% 

IRR(A) > IRR(B) 
אבל האם זה אומר  

עדיף על   Aשפרויקט 
 ?ומדוע, Bהפרויקט 

 !התשובה היא לא
היחס תלוי במחיר  

אם זה  : ההון בפועל
פרויקט  , 7% -נמוך מ

B  עדיף עלA ,  אך אם
אזי  , 7% -זה גבוה מ

 Bעדיף על  Aפרויקט 
 ?  מהי המסקנה מכך

שיטת המסקנה הנה שIRR   אינה מאפשרת דרוג פרויקטים
שמצביעה על הפרויקט העדיף בהינתן   NPVשיטת לעומת 

 אינו מכיל מספיק מידע   IRR, למעשה; מחיר ההון בפועל

הוצאת הון שנתית   שיטה נוספת להערכת פרויקטים הנה
(annual capital charge) ,  ובמסגרתה השקעה ראשית

 נפרשת על פני חיי הפרויקט ובתוך כך מושווית להכנסות  

 ההוצאה השנתית תהיה  אם בכל או ברוב שנות הפרויקט
 הפרויקט יישפט כרווחי, של אותה השנה מתחת להכנסה

 דומה לרעיון שמאחורי הפחת החשבונאירעיון השיטה  :
 בין הוצאות והכנסות קשורות' סנכרון'השיטה מאפשרת 

 בין הכנסות והוצאות או  לסכום את ההפרשים ניתן גם
 לעבדם בדרך אחרת כדי להגיע למדד כללי כמספר בודד

 מתאימה לטיפול במקרים  שיטת הוצאת ההון השנתית
 כגון השקעה חד פעמית במכונה או ציוד, פשוטים יחסית

 או  )במקרים של השקעות מורכבות איננה ישימה השיטה
 (למשל לצורך השוואת פרויקטים בעלי אורך חיים שונה

 
17 

 הערך של בעלי  שיטה נוספת להערכת פרויקטים הנה גישת
שמסתמכת  , (shareholder value approach)המניות 

 ערך נוכחי של תזרימים הצפויים לבעלי מניות החברה על
 את שיטת ( במובן מסוים)גישה זאת מרחיבהNPV  בכך

 מנקודת מבטו של משקיע חיצונישהיא מתבוננת בחברה 
מודדים את ערך החברה מבחינתם של  , במסגרת הגישה

 לפני ולאחר קבלת הפרויקט הנבחןבעלי המניות שלה 
פרויקט רווחי חייב להעלות ערך החברה לבעלי מניות  ;

 השיטה מתאימה להערכת פרויקטים טיפוסיים לחברה  
בפרט מפני  , השיטה פשוטה רעיונית אך קשה ליישום

 י שוק ההון"אופן הערכת החברה עשמחייבת הבנה של 
מה המשקיעים מחפשים במניות: השאלה היא למעשה? 
יחס המכפיל : וביניהם, מדדים שונים הוצעו למטרה זו

(E/P) , תשואת הדיבידנד(P/DIV) , 18 (7שיעור )ונוספים 
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שיסתמך  , מודל להערכת החברההגישה מחייבת שימוש ב
 על המדד או המדדים המונחים כמרכזיים לצורך הערכה

א "השפעת הפרויקט על כניתן לבחון את , בהינתן המודל
 והשפעתם הנובעת מכך על ערכה של החברהממדדי הערך 

 לדרוג הערכה של השפעת הפרויקט על החברה תתייחס
,  סיכונה ודרוג אשראי, תפיסתה כנגד מתחריםו החברה

 וגורמים נוספים רווחיות, מבנה הון ומדיניות דיבידנד

נ "מפרטים טכניים כגון ענ" מתעלמת"השיטה , לכאורה
; של הפרויקט ומשקיפה על החברה בצורה כללית ביותר

 מחיר ההפשטה הוא חובת התייחסות למאפיינים כלליים 

 הרבה   אפשרויות רבות ופוטנציאלהשיטה טומנת בחובה
אך מחייבת ניתוח מתמטי  , מעבר להערכת פרויקט בודד

 ומידול כלכלי יסודי תוך שיתוף פעולה של מומחים רבים
 19 

 תקופת החזר  שיטה נוספת של הערכת פרויקטים מכונה
(payback period) ;  השיטה מסתמכת על פרק הזמן

 הדרוש לשם החזר ההשקעה הראשונית של הפרויקט
 הזמן מהווה  גישה זאת מתאימה לעסקים קטנים עבורם

 (למשל בגלל עלות חוב גבוהה לחברת צמיחה) גורם קריטי
פרויקט אטרקטיבי הוא זה שמחזיר  , במסגרת גישה זו

 תוך הזמן הקצר ביותר או במגבלת זמן נתונההשקעתו 
הגישה אינה מתייחסת כלל לסוגיית ערך הזמן של כסף  ,

גרסת  )עיתוי והיוון התזרימים כלומר אין כל התייחסות ל
 (אכן מתייחסת לעיתוי והיוון discounted payback -ה

באילו מקרים עלולה השיטה להוביל למסקנות בעייתיות? 
 :  במקרים של אורך משמעותי של חיי הפרויקט 
 ו, ארוכה אך הפרויקט רווחיתקופת החזר יכולה להיות- 
20 תקבולים שלאחר ההחזרהשיטה אינה מתייחסת כלל ל 

 תשואה נומינאלית  עוד שיטה להערכת פרויקטים מכונה
(nominal return) ;  זוהי גרסה של תקופת ההחזר שבה

 לאורך תקופות ההחזרהוצאות /יחס הכנסותבוחנים את ה
נניח פרויקט הכרוך בתזרימי המזומנים הבאים, לדוגמא: 

 
 
 (שנה רביעים מחזירה השקעה)שנים  4תקופת החזר הנה 
 9/7≈  1.3יחס הכנסות להוצאות בתום שנה רביעית הנו 
 של רווחיות הפרויקטבדיקה מהירה וגסה השיטה מציעה 
 אין  )אורך חיים קצר השיטה מתאימה לפרויקטים בעלי

 השקעות מרוכזות בתחילת הפרויקטואלו שבהם ( היוון
 שלא  )תקופת החזר מדויקת קיימות גרסאות של חישוב

 1עבורן תשואה נומינאלית תמיד , (בהכרח בשנים שלמות
21 

 שנה 0 1 2 3 4 5

 (₪ 1,000,000 -ב)תזרים  -4 -3 +2 +4 +3 +2

 התאמה אסטרטגית  עוד שיטה להערכת פרויקטים מכונה
(strategic fit) ;זהו חלק מכל הערכת פרויקט , למעשה

 אשר בוחן את התאמת הפרויקט לשאר העסק, תקינה

 הנדרשת במיוחד במקרים שבהם  , הערכה איכותיתזוהי
 י כלים פיננסיים כמותיים"נבחן פרויקט קשה להערכה ע

מחייב  מעבר של תעשיה כולה לטכנולוגיה חדשה , למשל
 התאמה בתנאים שבהם אין מספיק מידע לניתוח כמותי

 עומד  מניחים כי אחד מתוך מגוון התרחישים בשיטה זו
 ואז מבצעים התאמות לתרחיש הזה, להתממש בעתיד

ששוקלת  חברת תקשורת סלולרית חשבו על , לדוגמא
 חבילת גלישה ברשת ללא תשלום  להציע ללקוחותיה 

 (תמיכה, תשתית, ספק)העלויות הן מוחשיות ומיידיות 

ההכנסות קשות להערכה אך הצעד יכול להיות אסטרטגי 
22 

התאמה אסטרטגית מסתמכת על הנחת התרחיש הצפוי  ,
אי עמידה  אך חייבת להתייחס במידת האפשר למקרה של 

 תוך צמצום חשיפה לסיכון ומזעור הנזק האפשרי, בציפיות
 בחינות מצב חוזרות ונשנות, בקרת עלויותבפרט נדרשת  ,

מעקב צמוד אחר  , ניסיונות מדידה כמותית של תוצאות
 תוך מזעור נזקיםשמירה על אפשרות יציאה ו המתחרים

  בעוד שינויים אסטרטגיים מוצדקים והכרחיים במקרים
התאמה אסטרטגית  ; אסור להפכם לנוהל אוטומטי, רבים

   הטיותנשענת במידה רבה על בסיס סובייקטיבי שפתוח ל
  גם במצבים לא שגרתיים רצוי להסתמך במידת האפשר

 שהוכיחו את עצמן לאורך זמןשיטות ניתוח מקובלות על 
 אתגר שמזמין פתרונות  מצבים לא שגרתיים מציבים

כולל פיתוח כלים חדשים או יישום הכלים  , יצירתיים
 23 הקיימים תוך התאמתם לסביבה אי וודאית ודינאמית

 עלות אלטרנטיבית(opportunity cost )  מהווה השלמה
שמתמקדת בשאלת  , נוספת לשיטות ההערכה של פרויקט

 השימושים החילופיים למשאבים המועסקים בפרויקט
פרויקט שמתקבל  , מעבר לדרישות הרווחיות הכללית

 חייב להיות הטוב ביותר מבין אלו הזמינים לחברה
מהי החלופה הזמינה, בהינתן פרויקט יחיד: שאלה? 
כלומר צבירת כסף או החזרתו למשקיעים, אי השקעה 
 א מהפעולות "של כחייבת לבחון את השלכותיהן החברה

 ולהחליט האם דחיית הפרויקט אכן מהווה פעולה כדאית
 תחליט לקבל פרויקט שאינו רווחי לכאורהיתכן והחברה  ,

 :מ שלא לספוג עלויות אלטרנטיביות הנובעות מדחייתו"ע
יכול להיות לא מתאים להחזרת הכסף למשקיעים העיתוי 
 עלול לפגוע במצבה האסטרטגי של החברהחוסר פעילות 

24 
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 שיעור משוכה(hurdle rate )  מציע שיטה בה כבר הכרנו
שגם היא משלימה שיטות אחרות של  , (9 -ו 1שיעורים )

 "היעד של שיעור התשואה"זוהי שיטת ; הערכת פרויקט
הגבוה  , הרעיון הנו לקבוע מראש שיעור תשואה קריטי

 רק פרויקט עם תשואה גבוהה יותרולקבל , מעלות ההון
 אזי יתקבל רק פרויקט  , 25%אם שיעור המשוכה נקבע על

 25%חיובי בשער היוון  NPVאו בעל , ל"מעל הנ IRRעם 
 ייבחנו לעומקרק הפרויקטים הטובים ביותר בשיטה זו  ;

קוצר  "ו)פרויקטים רווחיים עלולים להתפספס : החיסרון
 (   שנובע מייחוס משקל יתר לתקבולים המוקדמים" ראייה

פרויקטים בעלי תוחלת תשואה גבוהה במיוחד  , כמו כן
 (תשואה מפצה על סיכון)כ המסוכנים ביותר "הם גם בד

  שימוש בשיעורי משוכה גבוהים יכול להיות מוצדק כאשר
ונדרש סינון ראשוני שעדיין מבחר פרויקטים גדול לחברה 

 25 משאיר מקום לבחינת הסיכונים וקריטריונים נוספים

עלויות /יחס פדיון(receipts/costs ratio )  מציע שיטה
שבמרכזה מדד  , מהירה וגסה נוספת להערכת הפרויקט

 של עלויות NPV -ל( ברוטו)של פדיון  NPVהיחס בין 
 ההשקעה הראשונית וכל העלויות בנוסחה כוללות את

 השקעות נוספות וכן את כל עלויות התפעול השוטפות
היחס  ; היחס מודד את ההכנסות כאחוז מתוך הוצאות

,  profit margin)קשור אך אינו זהה ליחס שולי הרווח 
 בסך הפדיון EBITהמחושב תוך חלוקת ( 7ראו שיעור 

היחס יכול לשמש לדרוג של פרויקטים אלטרנטיביים 
הדרך המועדפת  : לסיכום שיטות ההערכה של פרויקטים

 אך יישומה אינו פשוט ברוב המקרים, NPVהנה שיטת 
 להציע , להשלים נקודות ספציפיותשיטות אחרות עשויות

 לעזור במקרים לא שגרתייםאו  פתרונות גסים ומהירים
 להציע דרכים לבדיקה עצמיתשיטות אחרות גם עשויות 

26 

 ניתוח תוצאות  השלב הבא לאחר הערכת הפרויקט הנו
 :מותנה בהערכה חיוביתהמשך ניתוח ; והסקת מסקנות

י "במקרה של הערכה עפNPV ,נ חיובי"התנאי הוא ענ 
י "במקרה של הערכה עפIRR ,פ מעל שיעור המשוכה"שת 
וכו, תקופה קצרה מהקריטית, במקרה של תקופת החזר' 
 ששימשו להערכה הנחות וערכים קריטיים שימו לב כיצד

 א מהשיטות שנסקרו"משפיעים על התוצאות הסופיות בכ
שיטת , בפרטNPV  עלות ההון  משתמשת בהנחת ערך

שיעור  מסתמך על הנחת  IRR -ה; (שנובע מניתוח נפרד)
 תקופה קריטיתתקופת החזר קשורה להנחת ; המשוכה

 לניתוח תוצאות ההערכהשיטות עיקריות  3להלן נסקור: 
 ניתוח רגישות(sensitivity analysis) 
 מבחני תרחישים(scenario testing) 
 סימולציית מונטה קרלו(Monte Carlo simulation) 27 

למשל בשיטת ; ערך בודדכ "תוצאת ההערכה הנה בדNPV 
מדד שמסתמך בתורו על שורת ערכים  , נ הפרויקט"זהו ענ

 ששימשו לאמידה של תזרימי הפרויקט ושל עלות ההון
בפרט ,NPV של הפרויקט עשוי להיות תלוי ב- WACC  

מחיר  , המוצר המופק בפרויקטהיקף מכירות , של החברה
 (וכן בגורמי השפעה נוספים רבים)עלויות הייצור ו המוצר

יבוא לידי ביטוי בערכו של א מגורמי ההשפעה "שינוי בכ
 :י"הדרך לבדוק את השפעת השינויים הנה ע; NPV -ה

או צירוף הערכים  , (base-case" )תרחיש הבסיס"קביעת 1.
,  למעשה)הסבירים ביותר של כל הגורמים בעלי ההשפעה 

 (בשלב ההערכה NPV -זהו הצירוף ששימש לחישוב ה
 עליו NPV -לבחינת רגישות ההתמקדות בגורם ספציפי 2.
סטיות שונות בגורם זה  עבור  NPVחישוב מחדש של 3.

 (30% ± ,20% ± ,10% ±, לדוגמא)מתרחיש הבסיס 
28 

  חסרונו הבולט של ניתוח רגישות הוא בכך שכל פעם נבחנת
כאשר יתר  , האפשרות לסטיות בגורם השפעה אחד בלבד

 גורמי ההשפעה מונחים כקבועים ברמת תרחיש הבסיס
בהחלט יכולה  סטייה בהיקף המכירות ברור ש, בפועל

 'וכד, בעלויות ייצור מלווה בסטייה בוזמניתלהיות 
 שבה  , מהווים הרחבה לניתוח רגישותמבחני התרחישים

מאפשרים צירופים שונים של סטיות בוזמניות של גורמי  
 ההשפעה מערכיהם אשר נקבעו בתור תרחיש הבסיס

וניתן אף  , כל צירוף מהווה תרחיש שונה מצירוף אחר
(  worst-case)לקבוע תוצאות התרחיש הגרוע ביותר 

 לצד השלכותיהם( best-case)והתרחיש הטוב ביותר 
 מספר התרחישים שניתן לבחון גבוה בהרבה  ברור כי

 ממספר האפשרויות שנבחנו במסגרת ניתוח רגישות
סימולציית מונטה קרלו מרחיבה את הניתוח עוד יותר 

29 

 של  סימולציית מונטה קרלו מציעה גישה לכלל ההתפלגות
בעוד ניתוח רגישות ומבחני  , תוצאות הפרויקט האפשריות

 בלבד מתוך ההתפלגותנקודות בודדות תרחישים מספקים 
יישום סימולציית מונטה קרלו כולל את השלבים הבאים: 
קביעת קשרים בין ערך )מידול ממוחשב של הפרויקט 1.

 (הפרויקט לגורמי השפעה וקשרי גומלין בין הגורמים
עיקריים בעלי השפעה   אמידת התפלגויות של גורמים2.

 (מחייב ניתוח נתונים חיצוניים ולעתים ניתוחי רגישות)
תוך שימוש בערכים מקריים   הרצות חוזרות של המודל3.

 השלופים מתוך התפלגויות של גורמים בעלי ההשפעה
 התפלגות ערך הפרויקט רישום ומיון תוצאת ההרצות 4.
איכות התוצאות של הסימולציה תלויה באופן קריטי ב: 
 ('כולל השפעות גומלין וכד)מידול הולם של הפרויקט •
 30 הגורמים בעלי ההשפעההערכה הולמת של התפלגויות •
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  להלן נמחיש את עיקרי תהליך הערכת הפרויקט וניתוח
 דוגמא מספרית מופשטתתוצאות ההערכה באמצעות 

נניח פרויקט בעל מאפיינים בסיסיים הבאים  : 
 
 
 
 

 
 

 
 נניח כיWACC  40%מס החברות הנו , 12%החברה הנו  ,

 שנים ותשלומים הם בתחילת כל שנה 5משך הפרויקט הנו 
31 

 מאפיין הפרויקט ערך
 (₪ 1,000 -ב)עלות המבנה  15,000
 (₪ 1,000 -ב, ערך שוק שיורי)בתום הפרויקט  ערך המבנה 9,000
 (₪ 1,000 -ב)והציוד  עלות המכונות 10,000
 (₪ 1,000 -ב, ערך שוק שיורי)ערך מכונות וציוד בתום הפרויקט  3,000
 (₪ 1,000 -ב)עלות הנכסים השוטפים  5,000
 (₪ 1,000 -ב)מסגרת אשראי בפרויקט  2,000
 (יחידות מוצר לשנה)מכירות  10,000

 (₪ -ב)מחיר המוצר ליחידה  5
 (₪ -ב) עלויות ייצור המוצר ליחידה 4

 הנחות מפשטות הבאותכמו כן נניח מספר: 
היעדר אינפלציה לאורך חיי הפרויקט 
מכירות ועלויות קבועות לאורך חיי הפרויקט 
הפרש בין עלות )מכונות וציוד בשיטת קו ישר , פחת מבנה

 (לערך שוק שיורי פרוש בצורה שווה לאורך חיי הפרויקט
נבצע הערכת הפרויקט באופן הבא: 
תזרימי מזומנים חופשיים  נחשב , מתוך נתוני המקור1.

(FCF – Free Cash Flows) ,  המוגדרים כתזרימי
 המזומנים הניתנים לחלוקה לכל משקיעי החברה

שימו לב :FCF אך  לאחר תשלום המס הנם התזרימים ש
,  (כי בעלי החוב גם הם משקיעים)לפני תשלומי הריבית 

 (כי זוהי הוצאה חשבונאית בלבד)אינם מושפעים מפחת ו
 IRR -אך נתייחס גם ל NPVי "הערכת הפרויקט עפנבצע 2.
 של תוצאות הערכהמבחני תרחישים וניתוח רגישות נבצע 3.
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 הנובעים מנתוני מקור הנו  תשקיף התזרימים החופשיים
 (:בצעו חישובים מפורטים נלווים כתרגיל עצמי)כדלהלן 

 
 
 (:תרגיל עצמי נוסף)החלטות השקעה 

 
 
ל"מהי הבעיה הפוטנציאלית עם התוצאות וההחלטה הנ? 
 אלו הם רק אומדנים נקודתיים; בתזרימיםחוסר וודאות 
 ולהלן נציג, ניתוח תוצאותזוהי הסיבה לצורך בעריכת: 
 ניתוח רגישות(ביחס ל- WACC ,מכירות ועלויות, מחיר) 
 (ל בשילובים שונים של גורמים אלו"כנ)מבחני תרחישים 
 33 (רק נתאר אך לא נבצע בפועל)סימולציית מונטה קרלו 

 תשקיף תזרימים לשנה 0 1 2 3 4 5
 (₪ 1,000 -ב, FCF)תזרים  28,000- 7,040 7,040 7,040 7,040 22,040

 קריטריון החלטה ערך המדד החלטה
 (0 -השוואה ל) NPV 5,889,000 קבלת הפרויקט
 (WACC -השוואה ל) IRR 19% קבלת הפרויקט

נחשב : ניתוח רגישותNPV כל פעם עבור סטייה  , מחדש
כאשר ערכיהם  , אחרת מתרחיש הבסיס באחד הגורמים

 של יתר הגורמים מונחים קבועים ברמת תרחיש הבסיס  
 
 
 
 
 
 
 
 
 של ערך שיפוע גדול יותר מצביע על רגישות גבוהה יותר

כך הפרויקט בדוגמא רגיש יותר  ; הפרויקט לגורם הנבחן
 WACC -למחיר המוצר ולעלויות מאשר למכירות ול
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כפונקציה של סטיית הגורם מערכו , נ הפרויקט"ענ
 (המקורית שאר הגורמים ברמתם)י תרחיש הבסיס "עפ

 סטייה WACC מכירות מחיר עלויות

31,843 -26,554 -600 9,837 -30% 

23,192 -15,740 1,563 8,447 -20% 

14,540 -4,925 3,726 7,133 -10% 

 תרחיש הבסיס 5,889 5,889 5,889 5,889

-2,762 16,703 8,052 4,711 +10% 

-11,414 27,518 10,215 3,594 +20% 

-20,065 38,332 12,378 2,534 +30% 

נועדו לבחון השלכותיהן של סטיות   מבחני תרחישים
ובפרט את השילובים , בוזמניות במספר של גורמים

 :לתרחיש הטוב והגרוע ביותרהבולטים המביאים 
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 מבחני תרחישים: נ"ענ

 תרחיש WACC מכירות מחיר עלויות נ"ענ הסתברות

 הגרוע ביותר 15.60% 7,000 3.50 5.20 40,895- 0.25

 בסיסה תרחיש 12.00% 10,000 5.00 4.00 5,889 0.5

 הטוב ביותר 8.40% 13,000 6.50 2.80 100,156 0.25

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

-40,895 5,889 100,156 

 נ הפרויקט"נקודות נבחרות מהתפלגות ענ

הסתברויות : שימו לב
התרחישים כאן מונחות 

חייבים  אך בפועל , כנתונות
היתר ; לאמוד אותן בנפרד

 מחושב מתוך נתוני המקור

:  שימו לב גם לעובדה הבאה
בעוד הפרויקט הנבחן מציע 

אף  )לכאורה רווחים גבוהים 
הוא גם , (יתכן גבוהים מאוד

תנודתי למדי ועלול לגרום  
משמעותיים עם   להפסדים

ולכן , הסתברות לא זניחה
עשוי  איתנות החברה גם ל

 להיות תפקיד בהחלטה

 מחייבת אמידת התפלגויות של סימולציית מונטה קרלו
אלו משמשות לחישוב מספר עצום  ; גורמים בעלי השפעה

 של צירופים אפשריים ורישום תחומי התוצאות ותדירויות
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סימולציית מונטה קרלו: נ"ענ  

נ"ענ תדירות  תרחיש WACC מכירות מחיר עלויות 

1 תחום *** 100000מתוך  1 *** *** *** ***   

2תחום  *** 100000מתוך  2 *** *** *** ***   

...וכך הלאה *** ...וכך הלאה *** *** *** ***   
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0.6 

-50,000 0 50,000 100,000 150,000 

 נ"התפלגות ענ

כאן נדלג על ביצוע  : הערה
היישום המעשי ; הסימולציה

  אקסלבאמצעות תוכנה כגון 
אינו מסובך אך כרוך בהרצת 

 קבצי עבודה בעלי נפח גבוה  

לצורך המחשה : הערה
שלוש הנקודות שימשו 

;  שנאמדו בשלב הקודם
חיבור הנקודות שנתקבלו 
במבחני תרחישים מספק 

נ  "קירוב להתפלגות של ענ
שניתנת לאמידה תוך הרצת  
הסימולציה המלאה ומילוי 
 מעשי של טבלת התדירויות
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השיעור עסק בנושא הפרויקט ההוני והערכתו: לסיכום 

: על כל מאפייניו הרלוונטייםהגדרת הפרויקט המדויקת 1.
 גובה התזרימים ורמת סבירותם, מבנה הוצאות והכנסות

טכניקות להערכת התזרימים  : הערכת רווחיות הפרויקט2.
 שיעור תשואה פנימי ושיטות נוספות, כגון ערך נוכחי נקי

ושיטות   ניתוח ופרשנות של תוצאות הערכת פרויקטים3.
 מונטה קרלו, מבחני תרחישים, ניתוח רגישות: סימולציה

  בשיעור הבא נרחיב את נושא הערכת פרויקטים וקבלת
 :היבטים משלימיםונפרט אודות שני , החלטות השקעה

 (שיעור היוון תזרימים)שיעור התשואה הנדרש בפרויקט 

שיטות חלופיות של ניתוח פרויקטים  הערכת סיכונים ו
 (שווה ערך וודאי ופתרון באמצעות ניתוח עצי החלטות)
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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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