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   מודל הצמיחה של גורדון

  

  מאת: יוסי דקל
  

הקשר הפונקציונלי שבין שיעור הניכיון ושיעור אנו נתקלים בשינוי קל בנוסחאות שהוצגו במאמר "לעתים קרובות 

 חלף האומדן של התקופה , ההערכהמועד ל וקדמה הסתיימהרק הינה התקופה ש"תקופת הבסיס" ", כאשר ההיוון

. תרחיש זה ההערכהבאופן שווה לנצח מהתקופה שקדמה למועד צמח כי תזרים המזומנים י הנחת הבסיס הינההבאה. 

  גורדון: של נוסחה המכונה מודל הצמיחהמתואר באמצעות 

  

  

  ר:שכא

  

PV  הערך הנוכחי =  

NCF0  =  מועד ההערכהמיד לאחר  , כלומר, התקופה0בתקופה  הנקימזומנים התזרים   

k (קרי, עלות ההון) שיעור הניכיון =  

g ה של תזרים המזומנים הנקי למשקיעהצפוי הטווח כתארוהקיימא -= שיעור הצמיחה בת  

  

 ההשקעה מפעילות םמנורמל של תזרים מזומני גודלייצג לחייב  NCF0 -הרי ש ,גיון כלכליימודל זה המאחר ולנציין כי  

 לאא 0תקופה בלא צריך להיות התזרים בפועל  NCF0 - ה ,פיכךל. יציב צמיחה שיעורלנצח ב צמוחצפוי לש, הקודמת בשנה

  אחד או יותר.חד פעמי  םגורמסוימות, כגון נטרול ההשפעה של  מנרמלותתוצאה של התאמות 

  

סבירים כדי  ליישם נהלים הרי שמעריך השווי חייב, 0תקופה בבפועל הנקי הוא תזרים המזומנים  NCF0 -ה למעשה, אם

צריך שתכלול , הערכת השווי מכך ה. יתריציב צמיחה שיעורלצמוח ב שצפויהבסיס הסביר ביותר אכן יהווה את  NCF0 -ש

להסקה התוצאות בפועל של השנה שעברה משו יואת ההנחות שששמו ותיאור מלא ומפורט של כלל הנהלים אשר י

 כאומדן מייצגשל התוצאות האחרונות  אוטומטיתצפויה. קבלה הצמיחה העבור מציאותי ביותר הבסיס ה המהוות את

) לצורך capitalization methodההיוון (יישום שיטת עת אחת הטעויות הנפוצות ביותר ב ינהה דיותעתיהציפיות ה עבור

  .הערכת שווי

  

 תזריםשל  צמיחה צפויה קבועה עם הונית השקעה נההיבנוסחה לעיל  של הצבת מספריםדוגמא פשוטה של להלן 

  . הנקי מזומניםה
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  בואו נניח שלוש הנחות:

 100$ - נאמד בכ 0תזרים המזומנים הנקי בתקופה  .1

 .13% -בשוק או שיעור הניכיון) עבור ההשקעה האמורה נאמדת בכ-עלות ההון (התשואה הכוללת הנדרשת .2

 .3%ועד לנצח צפוי להיות  1ם הנקי משנה הקיימא של תזרים המזומני-שיעור הצמיחה בת .3

  

  :-בנוסחה האמורה, נקבל ש לעילהנחות מה הנגזריםמספרים את נציב אם 

  

  

  

לשלם  מצפהקונה מרצון היה שהסכום זהו  ,כלומר. 1,030$ההשקעה המוערכת הינו בדוגמא זו, שווי השוק ההוגן של 

  עלויות עסקה).הבאה בחשבון של (לפני על ההשקעה האמורה מצפה לקבל היה מוכר מרצון ו

  

הקשר הפונקציונלי שבין שיעור הניכיון ושיעור " הדוגמא שהוצגה במאמרלבין דוגמא זו בין ש הקשרראוי לציין, כי 

הרי , מחולקים, בהנחה שכל של תזרימי מזומנים הפנויים הצמיחה הקבועהבמודל . " הוא הפשטות והישירותההיוון

הגדרת תזרים שב מזומנים. הסיבה לכך היאהכמו קצב הצמיחה של תזרימי  השיעורבאותו  צומח ששווי ההשקעה

לתמוך על מנת  הדרושהחוזרת האת כמות ההשקעה  תנו), כבר הפחבמאמרים הקודמים(כפי שעשינו  הנקימזומנים ה

  בצמיחה החזויה.

  

 - תשואה שוטפת (שיעור ההיוון) ו 10% -ב מ, המורכ13%שיעור תשואה הכולל של למעשה בדוגמה לעיל מרוויח שהמשקיע 

  שיעור צמיחה מורכב על שווי ההשקעה. 3%
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  :יוסי דקלמר  אודות

דקל הינו בעל ניסיון רב בתחום הערכות השווי מר . K.O. Dekel & Coמר דקל הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי 

סמנכ"ל , בתחום הניהול ושוק ההון Forbes (Isr(.כעיתונאי 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( סיכוני חיים אקטואר ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידידקל מוסמך מר 

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

והמכללה לביטוח בישראל, בוגר לימודי ביטוח במגמה למפקחי רכישה בביטוח חיים מטעם   American collegeמטעם 

במנהל עסקים   M.B.Aוארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצריטוח והמכללה לב

מאוניברסיטת  במדעי החברה והמתמטיקה עם התמחות בסטטיסטיקה B.A התמחות במימון מאוניברסיטת חיפה ותואר

  .מרצה בתחומים כלכליים שוניםומשמש חיפה 

  

  : .Dekel & CoK.Oמשרד הייעוץ הכלכלי  אודות

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

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

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

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים

  


