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בשיעור הקודם התחלנו דיון בשאלת המימון לטווח ארוך  ,
:  שקשורה קשר הדוק לנושא של כלים פיננסיים עיקריים

 ח ומניות הם שני סוגי המקורות והכלים העיקריים"אג

  פירטנו אודות אגרות החוב אשר מהוות הון ההלוואות
(loan capital ) המשקיעים המחזיקים  ; הון זרשהוא

 "בעלי החוב"מכונים בהתאם ( bondholders)ח "באג

 מניות"הזכרנו באופן לא שיטתי כלי פיננסי המכונה  "
(stocks ) המשקיעים אשר  ; של החברההון עצמי שהן

 בעלי החברההנם ( stockholders)מחזיקים במניות 

 נרחיב אודות המניות ונדון בצורה שיטתית בהגדרותכעת  ,
סוגים ומאפיינים מרכזיים של מניות וניירות ערך מסוגים  

 2 פירוק החברהוגם נרחיב אודות ( או היברידיים)מעורבים 

מאפיינים של כלים פיננסיים להלן נתמקד ב, כאמור
ע "תוך התייחסות להיבט המרכזי של תשואת ניעיקריים 

 מנקודת מבטם של החברה המנפיקה והמשקיעים, וסיכון
 

בהון עצמי נכיר , בפרט(equity )ובהקשר הזה: 

 של הון עצמי ומאפייניו העיקרייםסוגים עיקריים נציין 

 של כלים פיננסייםהקשר בין סיכון ותשואה נרחיב אודות 

 תערובת בין  כמו כן נדון בכלי מימון לטווח ארוך המהווים
 :ע הבאים"ובכלל זה נתייחס לני, כלי החוב וההון העצמי

 מניות בכורה(preference shares/preferred stock) 

ע להמרה "ני(convertible securities) 

 כתבי האופציות(warrants )  ואופציות מנהלים
 (executive stock options)י חברות "המונפקות ע
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 באנגליה)מניות רגילות לבעלי :ordinary shares   או
equities; ב"בארה :common stock )  זכות שיורית

(residual claim ) (או נכסיה בפירוק)לרווחי החברה 

 פירושה כי בעליה זכאים לקבלת כל מה  זכות שיורית
 סגירת חשבון עם כל בעלי זכות קדימהשנותר לאחר 

לבעלי המניות הרגילות שורת  , ל"מלבד לזכות שיורית הנ
 בין השאר זכות הצבעה במועצת מנהלים, זכויות נוספות

 

ולכן עצם קיומן של  )ההון העצמי , בשונה מהון הלוואות
 תנאי הכרחי להקמת החברהכ מהווה "בד( מניות רגילות

 חברה מוגבלת בערבות"חורגת מכלל זה "(limited by 
guarantee )  המוקמת לא למטרת הפקת רווחים אלא

 (חינוך, דת, מוסדות צדקה)הפרדת ישות משפטית לשם 
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הנם הבעלים הרשמיים של החברהמניות הרגילות בעלי ה  ,
 עם זכות הצבעה פרופורציונית למספר המניות המוחזק

 זכות השתתפות ברווחי החברהלבעלי המניות הרגילות  ,
 י החלטה של הנהלת החברה"כלומר לקבלת דיבידנד עפ

קרן  /לעומת תשלומי ריבית, חלוקת דיבידנד אינה חובה
 אך רוב החברות משתדלות לחלק דיבידנד, ח"לבעלי אג

 (ולהגדלתו עם הזמן)לצד השאיפה לחלוקת דיבידנד  ,
 להשקיע מחדש חלק מהרווחיםהחברות שואפות גם 

 כדיבידנד לנוכח אפשרויות השקעה  חלוקת כל הרווחים
 אטרקטיביות היא טעות המעידה על חוסר יעילות בניהול

 הימנעות מחלוקת דיבידנד טעות חמורה לא פחות היא
 (שוב חוסר יעילות)בהיעדר הזדמנויות השקעה טובות 
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סדר עדיפויות בפירוק החברה: לתזכורת מהשיעור הקודם 
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 בעלי החוב עם ערבות

 בעלי החוב ללא ערבות

 בעלי החוב הכפוף

 בעלי מניות הבכורה

 בעלי המניות הרגילות

 מדרגה אחרונה בסדר עדיפויות לבעלי המניות הרגילות
 (residual claim)מכאן הזכות השיורית , בחלוקת נכסים

בשונה מרוב בעלי העניין האחרים בחברה, מאידך גיסא  ,
   אפשרויות רווח בלתי מוגבלותלבעלי המניות הרגילות 
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אינן בנות פדיון כ "המניות הרגילות בד(irredeemable  :)
 אין כל תאריך שבו החברה חייבת להחזיר הון לבעל המניה

ומדוע, האם זה אומר שאין כל דרך לפדות מניה רגילה? 

 לפחות בחברה שאינה במצב  )פדיונה של המניה הרגילה
 מכירת המניה בשוק ההוןנעשה באמצעות ( פשיטת רגל

ערך נקוב למניות הרגילות , ח"בדומה לאג(par value  )
   (לא חייב להיות שווה למחיר הנפקהאך )שנקבע בהנפקה 

 שאינו מתחת לערך המניות הרגילות מונפקות במחיר
 (לעתים ניתן לרכוש מניות מונפקות בתשלומים) הנקוב

של המניהאין כל קשר למחיר השוק לערך הנקוב , ככלל 

 אחריותם(liability )  של בעלי המניות הרגילות מוגבלת
 לסך המחיר הכולל שהוגדר עבור המניות בעת רכישתן
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 אחריות מוגבלת( עירבון מוגבל או– limited liability  )
 מהווה אחת התכונות החשובות ביותר של מניות רגילות

אין  , בעת הרכישהמחיר המניה שולם במלואו במידה ו
 בעל המניה אחראי על חובות החברה שלא נפרעו בזמן 

בעלי החברה אינם  , פירוש הדבר הוא שבעת פשיטת רגל
 את החובות שלא נפרעו  נדרשים לכסות מרכושם האישי

הבדל בין פשיטת רגל חשוב להבין : זכרו(bankruptcy  )
 (insolvencyאו  default)חוסר יכולת פירעון למצב של 

 אינה מסוגלת  חוסר יכולת פירעון הנו המצב שבו החברה
 כלפי אחד או יותר מבעלי החובלעמוד בהתחייבויותיה 

 שבמסגרתו החברה  תהליך משפטי פשיטת רגל מהווה
 מקבלת חיסיון משפטיבמצב של חוסר יכולת פירעון 
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 תהליך של פשיטת רגליכול להפעיל מצב חדלות הפירעון 

 ותצליח לדחות  תגיע להסדר עם הנושים לעתים החברה
 (3ח מוארכת משיעור "ראו אג, לדוגמא)תשלום החובות 

במידה וחדלות הפירעון הפעילה תהליך של פשיטת הרגל  ,
בעלי המניות יכולים להידרש להשקיע בחברה רק החלק  

 (אם נרכשו בתשלומים)שלא שולם בעת רכישת המניות 

  במידה ובעת רכישת המניות שילם בעל המניות את מלוא
לא יהיה אחראי על חובות החברה שלא נפרעו אך , המחיר

 (  לאחר זכאים אחרים) זכאי לחלוקת נכסים שיוריתיהיה 

 בעל עסק היחיד  שימו לב להבדל שבין מצב זה למצבם של
 שאחריותם כוללת את רכושם האישי( 1שיעור ) ושותפות
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 חות "של המניות הרגילות מופיע בדו( נומינאלי)ערך נקוב
בנפרד מהון עצמי ששולם מעבר לכך פיננסיים של החברה 

 (אם כי לערך הנקוב לכשעצמו אין הרבה משמעות מעשית)

 מניות רגילות נוספות עד להנהלת החברה זכות להנפקת
,  (2שיעור )בתזכיר התאגדות  להיקף הנומינאלי המוגדר

 ומעבר לכך נדרש אישורם של בעלי המניות הקיימים  
  

ל"מדוע הנפקת מניות נוספות מחייבת אישור הנ: שאלה? 

 כי הנפקת מניות נוספות פירושה חלוקת בעלות בין מספר
 מדלל בעלי המניות הקיימיםדבר ש, משקיעים גדול יותר

 הון המניות המונפק(issued share capital )  הנו הון
הון המניות הרשום  וזאת מתוך , המניות שהונפק בפועל

 (authorized share capital)בתזכיר ההתאגדות 
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תכונותיהן האופייניות והנפוצות ביותר של מניות רגילות: 

לאחר שירות כל בעלי )רווחי החברה זכות השתתפות ב
 (נרחיב בהמשך; כולל בעלי מניות הבכורה, עניין מועדפים

 (י מספר מניות מוחזק"עפ)הצבעה במועצת המנהלים זכות 

 בעת פירוק חברהשיורית בחלוקת נכסים זכות השתתפות 

 ועודחות תקופתיים "קבלת דושורת זכויות נלוות כגון 

 שעומדת  הזכות לחלוקת רווחים הנה החשובה ביותר
 והחזקה של המניות -בבסיס הרציונאל של השקעה ב

ח"כאמור הדיבידנד אינו מובטח כמו למשל תשלומי אג  ,
ע המסוכן ביותר בחברה "נחשבות לניולכן מניות רגילות 

 11 (למניות בכורה זכות קדימה בחלוקת הדיבידנד, בפרט)

 של בעלי המניות הרגילות כוללותזכויות נפוצות נוספות: 

 והזכות לייפוי כוח או  )השתתפות בישיבות ההנהלה זכות
proxy ,כ לא להשמיע דעה בחברה"שיכול להצביע אך בד  ) 

 של דיבידנד( אך לא העלאה)הצמצום זכות הצבעה בעד 

 (בישיבות מועצת מנהלים)הצבעה במינוי מנהלים זכות 

 לויתור על זכות קדימה זכות(pre-emptive right )
 (כ זכות אוטומטית לבעל מניה"בד)בהנפקת מניות נוספות 

 (מינוף פיננסי)של החברה הצבעה בנושא מבנה ההון זכות 

 תזכיר ההתאגדות ומסמכי משנה, ח שנתי"קבלת דוזכות 

 כבעלי זיקה שיורית  להגן על בעלי החברה הזכויות נועדו
מכאן למשל  ; לשמור על בעלי עניין אחריםבעסק אך גם 

 12 (לשם השקעה מחדש בחברה)הזכות להורדת הדיבידנד 
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 בעלות תכונות ייחודיותלעתים חברות מנפיקות מניות: 

 מניות נדחות(deferred shares ,ח נדחות  "להבדיל מאג
משלמות דיבידנד לאחר תאריך מסוים או רק  ( 3משיעור 

 דיבידנדים למניות רגילות עוברים רף מסוים   /אם רווחים

 מניות בנות פדיון(redeemable )י החברה"ע" נפרעות"ש 

 מניות ללא זכות הצבעה(non-voting shares )  או מניות
 (multiple voting rights)עם זכויות הצבעה מוגברות 

 מניות זהב(golden shares )  הנמצאות בבעלות המדינה
 (המקנות לממשלה זכות הצבעה וזכות וטו) הפרטהלאחר 

 כגון שמירה  )צרכים מיוחדים מניות אלה נועדו לענות על
רשויות  ; (י הנפקת מניות ללא זכות הצבעה"על שליטה ע

 מסתייגות מהנפקת המניות הלא סטנדרטיותכ "ע בד"לני
13 

  חלק משמעותי של מימון התאגידים המודרני מסתמך על
 Capital Asset)תיאוריית התמחור של נכסים פיננסיים 

Pricing Model – CAPM) ,המקשרת בין תשואה לסיכון 

CAPM   מוצגת יותר לעומק בקורסים מתקדמים במימון
 כאן נציג רק את נקודותיה העיקריות; ובכלכלה פיננסית

 

CAPM  הקשורות בין היתר  , שורת הנחותמסתמכת על
 להעדפות המשקיעים והתנהגותם הצפויה במצבים שונים

  אחת ההנחות היא שמשקיע רציונאלי שוקל את התשואה
,  הצפויה מהשקעה לצד חוסר הוודאות של אותה השקעה

 ההשקעה שווה פחות בעיניו, וככל שהסיכון גבוה יותר

 שנאת סיכון זוהי התכונה של(risk aversion) ,  הדורשת
 ( בגדר פיצוי)מנכסים מסוכנים יותר תשואה גבוהה יותר 
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הסיכון מוגדר כתנודתיות של ערך , ברוב המקרים: הערה
 בסטיית התקן של תשואתוהנכס כפי שבאה לידי ביטוי 

 וסובלת מחסרונות   מופשטתהגדרה זאת של סיכון היא
ואנשי מקצוע משתמשים לעתים בהגדרות סיכון , רבים

 ל  "אנו לרוב נשתמש בהגדרה המופשטת הנ; חילופיות
 

בעוד , ע"מנגנון המחירים של שוק ההון קובע מחיר לכל ני
 תשואת נכסים פיננסיים מהווה למעשה נגזרת של המחיר

 כך שהתשואה תשקף  מתאים את המחירים מנגנון השוק
מחיר השוק נקבע ברמה שבה  , או במלים אחרות; סיכון

 התשואה הצפויה של הנכס תשקף את רמת הסיכון שבו

תשואת: התשואה של מניה רגילה מורכבת משני חלקים  
 (capital gain)רווח הון ו( dividend yield) הדיבידנד
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 ומוחזקת עד לנקודת   1נניח שמניה נרכשה בנקודת זמן
 :אזי נרשום, ובמהלך ההחזקה גם שולם דיבידנד, 2זמן 

 
 R –  תשואה להחזקה ביןi ל- j  כאשרPi   הנו מחיר המניה

 j -ל iהנו הדיבידנד ששולם בין הנקודות  Dij -ו iבנקודה 
בפרט  , תשואת הדיבידנד קשורה קשר הפוך למחיר המניה

מחיר נמוך יותר פירושו תשואת דיבידנד גבוהה יותר  

 (מחיר נמוך יותר כפיצוי על סיכון דיבידנד פחות וודאי )

כלומר ההבדל בין , מהיכן נובע רווח הון: שאלהP1 ו- P2? 

השינוי במחיר המניה חייב לשקף את  , באופן תיאורטי
 16 של החברה ולכן את צמיחת הדיבידנד  הצמיחה הצפויה 

Capital Gain + 
Dividend Yield 

 אחד העקרונות הבסיסיים של מימון קובע כי ערכו של כל
נקבע  ( ולמעשה גם של כל נכס פיזי שהנו עסקי)נכס פיננסי 

 סך תזרימי המזומנים המופקים מהנכס לאורך חייוי "עפ

י כל תזרימי המזומנים  "מחיר שוק של מניה נקבע עפ
 סך תשלומי הדיבידנד הצפויים, דהיינו, המופקים ממנה

 

 הערכים מכאן שמחיר המניה בכל רגע נתון שווה לסכום
 הנוכחיים של כל הדיבידנדים הצפויים מאותו רגע ואילך

 התשואה להחזקה(holding period return )  של מניה
 חייבת לפצות את המשקיעים על סיכונה של המניהרגילה 

ח  "גבוהה מתשואת אגכ "סך התשואה להחזקת המניה בד
 ל"תהיה נמוכה מהנכ "אך תשואת הדיבידנד בד( ?מדוע)
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 מאחר ובעלי המניות נמצאים בתחתית סולם העדיפויות
 י רוב אינם מקבלים דבר בפשיטת רגל"עפ, בפירוק החברה

סיכון המניה ניתן לפירוק לשני גורמים, בהתאם לכך: 
 

 סדרת תזרימי מזומנים עתידייםשל ( חוסר וודאות)סיכון 1.
 

 תקבול במקרה של פשיטת רגלשל ( חוסר וודאות)סיכון 2.

ל הנם גבוהים במניות הרגילות"שני סוגי הסיכונים הנ  ;
 תשואות גבוהותמניות הציעו פיצוי בצורת , היסטורית

  סיווג סיכונים זה מאפשר יישום של תפיסת ערך המניה
כסכומם של הערכים הנוכחיים של התקבולים הנובעים  

 בהנחה שהמניה מוחזקת עד לסגירת העסקובלבד , ממנה

  פרשנות זו אפשרית באופן תיאורטי אך נוגדת הנחות
 ('הנחת עסק חי'בפרט )אחרות של דיסציפלינות סמוכות 

18 
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ח של אותן  "מנזילות אגכ טובה בהרבה "נזילות המניות בד
 :בעיקר מפני ש, (אם כי זה תלוי בגודל החברה)החברות 

בין  )להסתמך יותר על ההון העצמי חברות רבות מעדיפות 1.
 ומנפיקות היקפי מניות גדולים ( היתר בגלל סיכון פיננסי

 

 והיקף של כל סוג ספציפי נמוך יחסיתח סוגים רבים "לאג2.

בגלל , משקיעים סוחרים במניות לעתים תכופות יותר3.
 (בגלל הזכות השיורית בפירוק)הסיכון הגבוה שבהחזקה 

 

  שימו לב כי בעלי המניות מעדכנים הערכות מחיר על סמך
( דיבידנד)העתידית של החברה ציפיותיהם לגבי הרווחיות 

 (  לכל שינוי השפעה משלו)סיכון של פשיטת הרגל וכן לגבי 

ח מושפעים בעיקר מהערכות בדבר "בעלי אג, לעומת זאת
 כי אינם משתתפים ברווחי החברה, אפשרות פשיטת רגל

19 

מודל גורדון"המוכר כ, להלן מודל פשטני לתמחור מניות" 

ע  "ערכו של ני, (3ראו שיעור )י עקרון התמחור הבסיסי "עפ
 ע"סך התזרימים המהוונים המופקים מאותו ניס "נקבע ע

 קצבה תמידית ניישם עקרון זה לגבי(perpetuity) ,  אשר
 :ערכה של הקצבה; לנצח Cמשלמת לבעליה סכום קבוע 

P(perpetuity)=C*[1/(1+r)+1/(1+r)2+1/(1+r)3+…] 

 P(perpetuity) = C/r: ולפי נוסחת סכום סדרה הנדסית 

 משלמת דיבידנד  מניהאםD ערכה יהיה, לנצח :P= D/r 

 שיעור צמיחת דיבידנד שאם ( תרגיל עצמאי)ניתן להראות
 P= D1/(r-g): מחירה הנוכחי של המניה הנו, gשנתי הנו 

 ((g+1)האחרון שהיה כפול )הנו הדיבידנד הבא  D1כאשר  
20 

 על שמו של )מודל גורדוןMyron Gordon ,  חוקר שעסק
 פשטני למדי  הנו ( בבחינות אמפיריות ויישומים של המודל

 לא משלמות דיבידנד קבוע לנצחברור שחברות בפועל 

איננו קבוע על פני הזמן כ "גם שיעור צמיחת הדיבידנד בד 

במספר היבטים, כלי שימושיהמודל עדיין מציע , עם זאת: 

 מדיניות דיבידנד עקבית החברות אכן משתדלות להפעיל
 (בכדי לייצב את רמת הסיכון ולא להרתיע משקיעים)

 כגון  )התאמות פשוטות למצבי אמת שונים המודל מאפשר
 (שיעור צמיחה גבוה מוחלף בנמוך: מודל צמיחה דו שלבית

אמידת מחיר ההון של בעלי החברה  המודל מציע גישה ל
 (P -ו g ,Dבהינתן  rעבור  P= D1/(r-g)פתרון של נוסחה )

21 

חרף הנחותיו הלא מציאותיות, ברמה כללית יותר  ,
 :מסגרת שיטתית לניתוח מחיר המניההמודל מציע 

 (עיקרון התזרימים)עיקרון מימון בסיסי המודל בנוי על  ,
 "(:פסיכולוגיות)"ובו בזמן משקף השפעות התנהגותיות 

בתמחור נכסים   ציפיותהמודל מדגיש את תפקידן של  
 (שבנוסחה הנו השיעור הצפוי בעתיד gשיעור הצמיחה )

כ "מודל גורדון מספק בד, בעבודה מעשית ומחקרית
 :עם זאת; "מחיר מניה הוגן"של הערכות גסות למדי 

 מול תוצאותיהם  הניתן להשוואה " עוגן"המודל מציע
 של מודלים משוכללים יותר ומזמין ניתוח של הבדלים

 בדיקת שפיות"או /ולבדיקה עצמית המודל מציע כלי  "
(sanity check - בחינת תוצאות בפני ההיגיון הכלכלי) 22 

 מניית בכורה(preference shares/preferred stock  )
בעל מאפיינים מסוימים  , (או מעורב)ע היברידי "מהווה ני

 ומאפיינים אחרים של הון הלוואות( עצמי)של הון בעלים 

משייכים את מניות  לעתים , כתלות בקונטקסט הספציפי
הסוגיה שנויה במחלוקת  ; debtאו  equity -הבכורה ל

 ובכל מקרה מחייבת התייחסות למאפיינים ספציפיים

 ומשמעותיות  נדירות בהרבה ממניות רגילות מניות בכורה
 (  אך אינן זניחות לכשעצמן)פחות מבחינת נפח כספי כולל 

מאפיינים ספציפיים משתנים בין מדינות ואף בין חברות  ,
 הסדרי חלוקת הרווחיםאך קודם כל תמיד מתייחסים ל

דיבידנד שהוא מוגדר  כ בעלי מניות הבכורה זכאים ל"בד
יתכן ולא ישולם  אך , (ח"מובטח כמו הקופון באג)מראש 

 23 (ח"וזאת בשונה מאג)מבלי להפעיל תהליך של פשיטת רגל 

 הדיבידנד לבעלי מניות הבכורה(preferred dividend  )
 (ח"במו באג)כאחוז מתוך הערך הנקוב עשוי להיות מוגדר 

 מותנה ברווחיות החברההדיבידנד המועדף עשוי להיות 

לא מקנות לבעליהן זכויות הצבעהכ "מניות הבכורה בד 

שבזכותם גם  , המאפיינים המרכזיים של מניות הבכורה
 :מועדףוהדיבידנד מכונה  בכורההמניות מוגדרות מניות 

 זכות קדימה בפירוק החברהלבעלי מניות הבכורה 

 זכות קדימה בחלוקת דיבידנדלבעלי מניות הבכורה 

 אינם מאפשרים חלוקת דיבידנד  כאשר רווחי החברה
 :כ שני תנאים נכנסים לתוקף"בד, לבעלי מניות הבכורה

 לא מקבלים דיבידנד אף הםבעלי המניות הרגילות 

 מקבלים זכויות הצבעה בחברהבעלי מניות הבכורה 
24 
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ההבדל המרכזי בין מניות  , מבחינת תשלום הדיבידנד
 (:לעומת הרגיל)הדיבידנד המועדף הבכורה לרגילות הוא ש

 (כולל גובה ועיתוי של התשלום)מוגבל אך מוגדר מראש 1.

 (למעט מצבי בעיות של ממש)כמעט תמיד משולם 2.

הלוואות ללא ערבותיש דמיון מסוים בין מניות בכורה ל 

דיבידנד צביר כ "למניות הבכורה בד(cumulative:) 

 ולא ניתן לחלק  , מצטברכל דיבידנד מועדף שלא שולם
 דיבידנד לבעלי מניות רגילות כל עוד לא שולם המצטבר

אינן בנות פדיון כ מניות הבכורה "בד(irredeemable:) 

לרוב מניות הבכורה אין תאריך  , בשונה מאגרות החוב
 להחזיר את הערך הנקובספציפי בו החברה מתחייבת 

25 

 קיימות מניות בכורה שונותהתכונות לעיל הן נפוצות אך  ;
 :של מניות בכורה( לא בהכרח נדירים)בין סוגים מיוחדים 

 בנות פדיון מניות הבכורה(redeemable )בתאריך מוגדר 

 דיבידנד לא צביר מניות הבכורה עם(non-cumulative) 

 הניתנות להמרה מניות הבכורה(convertible )  במניות
 (1:1י יחס שאינו תמיד "המרה עפ)ע אחר "הרגילות או ני

 דיבידנד מדורג מניות הבכורה עם(stepped) ,  כלומר
 י כלל מסוים"דיבידנד מועדף שאיננו קבוע אלא עולה עפ

 המשתתפות ברווחים מניות הבכורה(participating)  ,
כלומר דיבידנד נוסף מחולק מעבר לדיבידנד המועדף 

 (כ במקרים שבהם הדיבידנד הרגיל עובר רף מסוים"בד)
26 

אך  , מעל למניות הרגילותמניות הבכורה נמצאות , כזכור
 בסולם העדיפויות בעת פירוק החברה, מתחת לכלי החוב

 שלא לקבל דבר בפירוק מכאן שסיכון בעלי מניות הבכורה
 אם כי נמוך מזה של בעלי המניות הרגילות, הנו גבוה למדי

סיכון בעלי מניות הבכורה שלא לקבל את  , נוסף על כך
 גבוה מזה של בעלי החוב( הדיבידנד)התשלום המובטח 

 גבוה יחסיתמכאן שהסיכון הכללי של מניות הבכורה הנו 
 

עשויה  תנודתיות התשלומים בתקופות שגרתיות , עם זאת
מכיוון , להיות נמוכה בהרבה מזאת של המניות הרגילות

 וחברות שואפות לחלוקה מסודרת של הדיבידנד המועדף

 להבדל שימו לב כי מעמדן המיוחד של מניות בכורה גורם
 לסיכון הקשור למשבר" השגרתית"בולט בין התנודתיות 

27 

תשואת מניות  , בהתעלם מסוגיית מיסוי הדיבידנד המועדף
 מתשואת בעלי החוב( במעט)עשויה להיות גבוהה הבכורה 

 סיכון בפירוק תוספת התשואה הצפויה מקורה בתוספת
 במעטבעוד שני הסיכונים גבוהים רק , ובחלוקת הדיבידנד

בעיקר בגלל  , סוגיית המיסוי עשויה לסבך את הניתוח
 (ברמת החברה וברמה האישית)מיסוי כפול של דיבידנד 

 הפטור ממיסוי כפול במדינות אחדות נהוג(franking) 
 

 (  בין מדינות וכן בין סוגי משקיעים שונים)הבדלי מיסוי
 הבדלים בתשואת מניות הבכורה שלאחר המסגורמים ל

 אטרקטיבית יותר  תשואת מניות הבכורה עשויה להיות
 מאשר הפרטיים  ( חברות)עבור המשקיעים המוסדיים 

28 

לשנה לבין מניית   10%ח עם ריבית "נשווה בין אג, להדגמה
ערך  ₪ 100עם )לשנה  7%הבכורה עם דיבידנד קבוע של 

 ונניח כי הכנסה מדיבידנד פטורה ממס הכנסה  ( א"נקוב כ

 ( נטו)על הכנסתו יקבל  20%משקיע פרטי המשלם מס של
 (הפטור ממס)דיבידנד  ₪ 7ח לעומת "על אג ₪ 8=10*0.8

 על הכנסותיה תקבל  40%חברה ציבורית המשלמת מס של
 (הפטור ממס)דיבידנד  ₪ 7ח לעומת "על אג ₪ 6=10*0.6

 על פני ח עדיפה "למשקיע פרטי השקעה באגניתן לראות כי
 (כמשקיע מוסדי)לעומת החברה , ההשקעה במניית בכורה

 

לאור ההבדל בסיכון הכללי בין מניות הבכורה לרגילות  ,
 התשואה לבעלי מניות הבכורה עשויה להיות נמוכה יותר

כ דומה לזו של כלי החוב"נזילותן של מניות הבכורה בד 
29 

של כלים  סוגים נוספים קיימים גם , מלבד מניות הבכורה
 ע שונים"המערבים בין תכונות של ני, פיננסיים היברידיים

ע להמרה "ני(convertibles ) כ "בד)הנם כלים פיננסיים
,  שניתן להחליפם( אגרות חוב ללא ערבות ומניות הבכורה

 במניות הרגילות של החברה המנפיקה, בתנאים מסוימים

ח המירה "אג(convertible bond )  מקנה למחזיק בה
 זכות להפכה למניה הרגילה כעבור תקופת זמן מוגדרת

 מניית בכורה המירה(convertible preferred stock  )
 (ל"כנ)מקנה למחזיק בה זכות להפכה למניה הרגילה 

הוא רק בהגדרתם שלפני ע להמרה שונים "ההבדל בין ני
 (כלומר בתכונות מלפני הפיכתם למניות הרגילות)ההמרה 
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שאינם   ע מקבילים"יתרונות לעומת ניע להמרה מספר "לני
 :הן מבחינת המשקיע והן החברה, ניתנים להמרה למניות

ע להמרה מבטיח תשלומים  "ני, מבחינתם של המשקיעים
 עם אפשרות של השתתפות ברווחיםאך , מוגדרים מראש

אפשרות ההשתתפות ברווחים  , מבחינתה של החברה
 פוטרת אותה מחובה של הבטחת תשואה גבוהה יותר

ע להמרה להחליט האם  "יתבקש בעל ני, בעת ההמרה
 להחליפו במניה הרגילה של החברה או להשאירו על כנו

ע זה להניב "ימשיך ני, במידה והוחלט להשאירו על כנו
שארית  הזמן המכונה תשלומים מוגדרים במשך תקופת 

(stub ) (מוגדר מראש)נתון לפדיון מיידי או לעתים יהיה 
31 

מספר  )כולל תאריכים ויחסי המרה , כל תנאיי ההמרה
 מוגדרים בעת ההנפקה( ע אחד"מניות רגילות תמורת ני

 תאריך מסוים או סדרת תאריכיםזמן המרה יכול להיות  ,
 עם יחס המרה משתנה כתלות בתאריך המרה ספציפי

 תקופת מנוחה'התקופה לפני תאריך המרה ראשון מכונה'  
(rest period )הנה תקופת ההמרה וconversion period 

 פרמיית המרה(conversion premium )  שווה להפרש
לבין עלות ע להמרה "עלות השגת המניה באמצעות ניבין 

 (כלומר רכישה ישירה בשוק)השגת המניה בדרך הרגילה 

מחיר  , 1:1ח במניה ביחס "אם ניתן להמיר אג, לדוגמא
אזי  , ₪ 12ומחיר שוק של המניה הנו  ₪ 10ח הנו "האג

 (   ברכישת המניה" החיסכון") ₪ 2פרמיית ההמרה הנה 
32 

לקראת  : ע להמרה משתנה על פני הזמן"התנהגות של ני
ההתנהגות הופכת ממעורבת לקרובה , תקופת ההמרה

 ע שערכו עשוי להיות גבוה יותר לאחר ההמרה"יותר לני

רווחיות גבוהה של החברה המנפיקה מעלה את  , כך למשל
ח להמרה תהפוך עם הזמן  "ולכן אג, כדאיות המרה למניה

 דומה יותר לזו של המניה הרגילהע המתנהג בצורה "לני

התשלומים המובטחים הנם קבועים ולכן , בטרם ההמרה
 ע להמרה עשוי להיות נמוך מסיכון המניה"הסיכון של ני

ביטחוןגם , בלבד אופציההיות והמרה הנה , מעבר לכך  
 המשקיע בתשלומים המובטחים עשוי להיות גבוהה יותר

לרווחי החברה  גישה מוגבלת ע להמרה מציעים "ני, ככלל
אך היא עדיין , תשואה גבוהה יחסיתי "ומפצים זאת ע

 33 (שללא גישה כלל)ח "נמוכה מזו של מניות הבכורה או אג

כתבי אופציות  ע היברידיים מהווים "סוג נוסף של ני
(warrants ; דומה אך לא שקול לאופציות– options) 

מהווה מסמך המקנה זכות לרכוש   אופציה, באופן כללי
 כלשהו בתנאים מוגדרים מראש( ע"או ני)או למכור נכס 

 מהווה אופציית קניה של מניית החברהכתב אופציה  ,
 (כ"בשונה מאופציות בד)החברה עצמה י "המונפקת ע

 לרכוש מספר מוגדר  ( אך אינו חייב)יכול בעל כתב אופציה
 במחיר ובמועד מוגדרים מראש, מראש של מניות החברה

 

 י בעל  "כלומר רכישת המניות ע)בעת מימוש כתב אופציה
 החברה מנפיקה מניות חדשות למטרה זו, (כתב האופציה

מימוש כתב אופציה מגדיל מספר , בשונה מאופציות
 מדלל את בעלי המניות הקיימיםמניות החברה ולכן 
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 בפרט לסדרות  , ח"מצורפים לאגכתבי אופציות לעתים
 (private placements)שנמכרות ללקוחות מיוחדים 

 כתגמול  וכן מוצעים נסחרים בנפרד כתבי אופציות גם
 למוסדות כגון בנקים או למשקיעים ספציפייםמיוחד 

 ולפיצולי  מותאמים לחלוקות דיבידנד כתבי אופציות
 אך אינם מזכאים את הבעלים בדיבידנד עצמו, מניות

חלוקת דיבידנד משפיעה על מחיר המניה ויכולה , בפרט
 ולכן מאפייניו מותאמים לכך, לפגוע בערך כתב אופציה

 

שלאחריו הכתב אינו  תאריך פקיעה כ "לכתבי אופציות בד
 כ"את האופציות בדגם תכונה שמאפיינת זוהי ; תקף עוד

ע נגזרים ובאופציות הרגילות"בהמשך הקורס נדון בני  ;
 להלן , סוג ייחודי נוסף של אופציותחברות מנפיקות גם 
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י חברות מכונה  "ע מיוחדים המונפקים ע"סוג נוסף של ני
והוא  , (executive stock options)אופציות מנהלים 

 שונה הן מכתבי האופציות לעיל והן מהאופציות הרגילות

 כתבי אופציות שהונפקו עבור אופציות מנהלים מהוות
עם  , כחלק מתגמול על עבודתם, מנהלי החברה הבכירים
 ?כיצד; יעדים של ביצועיי החברהמאפיינים שנועדו לייצג 

ערך מניית החברה  לכתב האופציה ערך גבוה יותר ככל ש
תמריץ  ( שהוא מנהל החברה)ולכן לבעל הכתב , גבוה יותר

 להשקיע ולהביא לשיפור ביצועיי החברה ומחיר מניותיה  

  שימו לב כי אופציות מנהלים עשויות להוות אחד הכלים
 ניגוד הענייניםולפתרון ( 1שיעור )בעיית הסוכן לטיפול ב

ומכאן דילול של  )הצורך בהנפקת מניות חדשות , מאידך
 להגביל את יעילות השיטהעלול ( בעלי המניות הקיימים
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ס דוגמא היפותטית  "ע תהליך פירוק חברהנתאר , לבסוף 

 נניח כי חברהXYZ בעקבות  ספגה הפסדים כבדים מ "בע
אין ביכולתה לשלם  , משבר כלכלי וירידה בביקוש למוצר

 ולא הושג הסדר דחייה  , ח ללא ערבות"ריבית לבעלי אג
 

נניח כי לחברה זו בעלי עניין הזכאים לתשלומים עבור: 
י מבנה מפעל"ח עם ערבות מובטחות ע"אג; מניות רגילות ובכורה ;

  הלוואות בנקאיות; ח ללא ערבות"אג; ח ערבות עם שיעבוד צף"אג
 בהקשר למכונותמכר -הסדר שכרוכן אשראי ספקים ; משיכת יתרו

י הנחה החברה אינה עומדת בתשלומי ריבית  "עפ, כאמור
,  (ח ערבות הריבית שולמה"באג)ח ללא ערבות "לבעלי אג
 ש"ח ללא ערבות תובעים פירוק החברה בבימ"ובעלי אג

 37 :ש"הנובע מהחלטתו הצפויה של בימסדר הפעולות להלן 

 מכר-י הסכם שכר"עפחברת ליסינג המכונות מוחזרות ל1.

ח עם  "בעלי אגמבנה המפעל נמכר והתשלום מועבר ל2.
 (מחיר המבנה לא בהכרח מכסה את קרן החוב)ערבות 

ח עם "שאר הנכסים נמכר והתשלום מועבר לבעלי אג3.
ח עם ערבות "בעלי אגול, ערבות אם החוב לעיל לא כוסה

 (ש לשיעבוד קבוע"י החלטת בימ"שהופך עפ)שיעבוד צף 

 ('פיצויים וכד)מקבלים את המגיע להם מועסקי החברה 4.

מקבלים את   הבנקוח ללא ערבות "אגבעלי , ספקי החברה5.
 (מחולק באופן פרופורציוני אם אין מספיק)המגיע להם 

 (ערך נקוב)מקבלים את המגיע להם בעלי מניות הבכורה 6.

 (כ כלום"בד)מקבלים את היתר בעלי המניות הרגילות 7.
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 בכלים מטרתו של החלק הנוכחי של הקורס היא הכרה
 :כאשר עד כאן, בסיסיים ונגזרים, פיננסיים עיקריים

 ח  "סקרנו סוגי אג: ח"כלי פיננסי המכונה אגתיארנו
 מאפיינים מרכזיים והסוגיות הנלוות לנושא, עיקריים

(בעלים/הון עצמי)כלי פיננסי בסיסי המכונה מניה הכרנו ב 

סוגים ומאפיינים מרכזיים של מניות, הכרנו בהגדרות  ,
הכרנו גם בכלים נוספים של מימון לטווח  ; ובסוגיות נלוות

 כתבי אופציותוגם ע להמרה "ני, מניות בכורהבפרט , ארוך
 

 כלים פיננסיים נגזריםב( באופן מופשט)בשלב הבא נכיר 

חוזים  : בהקשר הזה נכיר ברעיון הכללי של נכסים נגזרים
ואופציות  ( swaps)עסקאות החלפה , (futures)עתידיים 

(options )ונציג שיטות עיקריות של שימוש בכלים הללו 
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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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