
  
 

    

  

  
  

  מבוא לעלות ההון
  

  יוסי דקלמאת: 
  

. במונחים דורשים על מנת לנתב את כספם להשקעה מסוימת עלות ההון הינו שיעור התשואה הצפוי שמשתתפי השוק

עלות הוויתור על ההשקעה האלטרנטיבית  –כלכליים, עלות ההון עבור השקעה מסוימת כלשהי הינה עלות ההזדמנות 

כלומר, משקיע כלשהו לא ישקיע  –הבאה הטובה ביותר. במובן זה, עלות ההון מתייחסת לעקרון הכלכלי של תחלופה 

 סוים כלשהו אם קיים תחליף אטרקטיבי יותר.בנכס מ

  

המונח שוק מתייחס ליקום של משקיעים שהינם מועמדים סבירים אפשריים להזרמת כסף להשקעה מסוימת כלשהי. הון 

או כסף בדרך כלל באים בצורה של מזומן, למרות שבמקרים מסוימים הון יכול לבוא בצורה של נכסים אחרים. עלות 

בוטאת באחוזים, דהיינו, הסכום השנתי בשקלים שהמשקיע דורש או מצפה לקבל, מבוטא כאחוז ההון על פי רוב מ

  מהסכום השקלי המושקע.

  

ניתן לנסח זאת גם אחרת: מאחר וניתן להגדיר כל עלות שהיא כמחיר שיש לשלם על מנת לקבל דבר בתמורה, הרי שעלות 

על מנת לקבל הון מהשוק, בין אם הון זר (חוב) ובין אם הון  ההון הינה התשואה שחברה מסוימת חייבת להבטיח למשקיע,

עצמי (מניות). החברה איננה קובעת את עלות ההון שלה; יש לפנות לשוק על מנת לגלות מהי עלות ההון שלה. עם זאת, 

ת חישוב עלות זו הינו אחד מקני המידה הבסיסיים של השוק הפיננסי לצורך קביעה האם ביצועיה של חברה מסוימ

  הולמים או לא.

  

מרבית המידע לצורך אמידת עלות ההון עבור כל חברה, נייר ערך, או פרויקט מגיע משוקי ההשקעות. עלות ההון הינה 

תמיד תשואה צפויה (קרי, צופה פני עתיד) והיא איננה נצפית בשוק. מעריכי שווי ומשקיעים מנתחים סוגים רבים של 

  ון עבור חברה, נייר ערך, או פרויקט שבו הם מעוניינים.נתוני שוק על מנת לאמוד את עלות הה

  

עלות ההון בהזדמנות ההשקעה, שווה לתשואה שניתן להרוויח על השקעה " -מנסח זאת כ Roger Ibbotsonהמלומד 

". במילים אחרות, זוהי התשואה התחרותית הזמינה בשוק על יאלטרנטיבית כלשהי ברמת סיכון ספציפית כלשה

  וואה, כאשר מרכיב ההשוואה החשוב ביתר הינו הסיכון.השקעה ברת הש
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  :יוסי דקלמר  אודות

ל ניסיון רב בתחום הערכות השווי הינו בע דקלמר . K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי  בעליו שלהינו  דקלמר 

סמנכ"ל , בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isrכעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (., והייעוץ הכלכלי

מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה , סמנכ"ל בתאגיד בנקאי מוביל, ומנהל מחוז בחברת ביטוח ציבורית

  חבר במספר דירקטוריונים.ו יו"ר דירקטוריוןוכ והשירותים הרפואיים

 )PRA(וכאקטואר סיכונים פנסיוניים  )LRA( אקטואר סיכוני חיים ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידידקל מוסמך מר 

) CLU, מוסמך כחתם מורשה בביטוח חיים ()IAVFAמטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

, מחזיק בתעודה גמר בלימודי ביטוח במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם מטעם איגוד חברות הביטוח בישראל

במדעי החברה  B.A וארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצרו המכללה לביטוח

הל עסקים עם התמחות במימון מאוניברסיטת במנ M.B.A והמתמטיקה עם התמחות בסטטיסטיקה, משלים כיום תואר

  .מרצה בתחומים כלכליים שוניםומשמש  חיפה

  

  :K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי  אודות

 המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי, חברה מוביל, בלתי תלוי והינ K.O. Dekel & Coמשרד הייעוץ הכלכלי 

ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה  פרטיות וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות,

הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור ,השקעה,  )Start-upבתחומי הייעוץ ( המשרדשל 

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים
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