
 
 

   

 

 
 

 אופציות ברמודיות שווי שיטות להערכת
 

 מאת: רועי פולניצר
 

 Earlyלמימוש מוקדם ) סבירותלאופציות אמריקאיות בכך שגם בהן קיימת מצד אחד אופציות ברמודיות דומות 

Exercise) חייהן, הרי שאופציות  משך פני על יום בכל למימוש ניתנותשאופציות אמריקאיות , אולם בעוד של האופציה

ימוש בדידים שנקבעו ברמודיות ניתנות למימוש רק במשך תקופה מסוימת מתוך משך חיי האופציה או לחילופין רק במועדי מ

המט"ח והריביות, אולם אנו נבחר לעסוק במאמר זה דווקא בגרסה בדרך כלל בשוקי  ותמשמשאופציות ברמודיות  מראש.

 .(ESOPs)האופציות לעובדים כתבי ספציפית של אופציות ברמודיות, גרסת 

 

 כללי

)לשעבר  ASC 718אמריקאי  ותקן חשבונאות IFRS 2בינלאומי דיווח כספי , תקן 24תקן חשבונאות ישראלי מספר 

SFAS123R )כתביההוגן של שוויים לקבוע את  יםדורש ( אופציות לעובדיםESOP's ) שווי כתבי םלמועד הענקתנכון .

רשתיים מבוססים על מודלים הכוללים בחובם משתני הערכה גמישים. התקן דן במודלים  םוההוצאות בגינ האופציות

(Lattice להערכת )אופציות לא סחירים לעובדים וביניהם המודל הבינומי ) שווי כלכלי של כתביFlexible Lattice 

Exercise Behaviorגמישים. הערכה  משתני בחובו ( הכולל 

 

מאפשר לבצע התאמות בהקשר לשיעור ההיוון,   Flexible Lattice Exercise Behaviorכך שבעוד שהמודל הבינומי מסוג

תקן, הנחות בדבר הסתברות מימוש מוקדם של כתבי האופציות, ומאפיינים מורכבים נוספים שיכולים דיבידנד, סטיית ה

 , עושה שימוש בממוצעים משוקללים של מאפייני כתבי האופציה. Black & Scholesלהשתנות עם הזמן, הרי שמודל 

 

ולספק תובנות עד כמה מודל   Flexible Lattice Exercise Behaviorזו היא להציג את המודל הבינומי מסוג מאמר מטרת

 זה יכול לעזור להבין את העלויות כמו גם את התועלות של תוכניות להענקת אופציות למניות.
 
 

 סקירה  

מימוש של העובדים על פני ה, משלב הנחות לגבי התנהגות Flexible Lattice Exercise Behaviorהמודל הבינומי מסוג 

 הכלכלי הצפויה של המניה. כתוצאה מכך, הערך הנורמטיבית תנודתיותבהמוענקים ושינויים  האופציות כתבי חיימשך 

יותר, ובכך  מדויקהינו  Flexible Lattice Exercise Behaviorפי המודל הבינומי מסוג  על האופציה המחושב כתב של

  יותר. מדויקותמביא להוצאות 
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, אחוז גדול מאוד של עובדים מממשים את האופציות כך למשל ברורים.כתבי אופציות לעובדים מאפיינים ייחודיים ל

ר משנאת הסיכון של העובדים, חוסר הסחירות של כתבי האופציות, יתרשלהם בתום תקופת ההבשלה )הדבר נובע בין ה

זומן(, עובדים, והעובדה שבמקרים רבים העובדים רואים זאת כתחליף לבונוס כספי המתקבל במה מצדהצורך במזומנים 

בעוד ששאר העובדים מחזיקים את כתבי האופציות שלהם ומממשים אותם על סמך הערכתם את התנועה העתידית 

מספק אם כן מסגרת להכנסת  Flexible Lattice Exercise Behaviorהצפויה של מחיר המניה. המודל הבינומי מסוג 

ר השפעה זו יכולה להיות , כאשותשל כתבי האופצי השפעתם של דפוסי המימוש השונים לתוך החישוב של הערך הכלכלי

 מהותית. 

 

הוא יכולתו לשלב את השינויים הצפויים  Flexible Lattice Exercise Behavior יתרון נוסף של המודל הבינומי מסוג

תשואות של  סטיות התקןבתנודתיות לאורך חיי האופציה. דבר זה חשוב במיוחד עבור חברות צעירות, אשר כיום 

מאפשר  Flexible Lattice Exercise Behavior ותיהן גבוהות מאוד, אך הן צפויות לרדת בעתיד. המודל הבינומי מסוגמני

 לנו אם כך להזין הנחות מדויקות יותר, ולקבל אומדנים מדויקים יותר לערכי כתבי האופציות. 

 

ם שנאספו על התנהגות המימוש של עובדים משתמש בנתוני  Flexible Lattice Exercise Behaviorהמודל הבינומי מסוג

ותנודתיות המניה, על מנת לחזות באופן הולם את התנהגויות המימוש העתידיות של העובדים. גם כאן, התוצאה הישירה 

, המודל הבינומי Black & Scholesבהשוואה למודל  ויקים יותר לערכי כתבי האופציות.היא קבלת אומדנים מד

מאפשר שילוב של הנחות שונות בדבר התנהגות המימוש של עובדים,   Flexible Lattice Exercise Behaviorמסוג

המבוססות על ניתוח דפוסי ההתנהגות של עובדים, ומביא לקבלת ערכי כתבי אופציות מדויקים יותר )ולעיתים קרובות 

 אף נמוכים יותר(.

 

  Flexible Lattice Exercise Behaviorההיגיון של המודל הבינומי מסוג

, משתמש באומדנים לתנועות המניה הצפויות לאורך זמן. Flexible Lattice Exercise Behaviorהמודל הבינומי מסוג 

 1הגודל והסבירות של תנועות המניה הצפויות נחזים על בסיס התנודתיות הצפויה של תשואות מחירי המניה. תרשים 

למשך חיים של שנתיים ומתאר את שינויי מחירי המניה  Cox, Ross & Rubinsteinינומי של מציג את המודל הב

 הצפויים, לצד ההסתברויות להתרחשותם.
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( במודל משקף את מחיר המניה הצפוי בסוף כל שנה. ציפיות אלו הינן תוצאה של nodeניתן לראות כי כל צומת החלטה )

 שלה.ניתוח התנודתיות ההיסטורית של המניה והתנודתיות העתידית הסבירה 

 

 התנודתיות

התנודתיות נמדדת על ידי חישוב סטיית התקן הצפויה של  התנודתיות מתייחסת לתנודות בתשואות המניה לאורך זמן.

תשואות המניה. לפיכך, התנודתיות העתידית הצפויה בעתיד קובעת את תנועות מחירי המניה לאורך זמן. פוטנציאל 

מדגים כיצד התנודתיות הנאמדת מביאה  1תנועות מחירי המניה הינו מרכיב מרכזי בהערכת שווי אופציה. תרשים 

 במחירי המניה לאורך זמן. לתנועות 

 

חשוב השיטה הנפוצה ביותר לאמידת התנודתיות העתידית היא לראות בתנודתיות ההיסטורית כמייצגת/נורמטיבית. 

חישוב התנודתיות ההיסטורית. אלטרנטיבית, ניתן לאמוד עת אין כללים ברורים לגבי עד כמה יש ללכת אחורה בלומר כי 

( בכתבי אופציה Implied Volatilityחישוב סטיית התקן המשתמעת הגלומה ) את התנודתיות העתידית על ידי

(Warrantsסחיר )של החברה. ים  
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פירוש התנודתיות המשתמעת הגלומה מצריך משנה זהירות, היות ותנודתיות זו מושפעת מהאינטראקציה של שלושת 

 הגורמים הבאים:

 )משך החיים הצפוי של כתב האופציה )קרי, הזמן למימוש; 

  המרחק( "מהכסף"moneyness)  של כתב האופציה )קרי, הפער שבין שווי נכס הבסיס לבין תוספת המימוש

 ;האפקטיבית(

 .)המציאות הכלכלית )קרי, שיעור הריבית חסרת הסיכון 

 

( מאופיינות בדרך כלל בתנודתיות גבוהה יותר מזו של חברות בוגרות באותו ענף. לפיכך, כאשר Start-upחברות הזנק )

, הרי שהתנודתיות ההיסטורית שלה איננה תשנים בודדו מספרבאים לחשב את התנודתיות של חברה אשר נסחרת רק 

עבור התנודתיות העתידית שלה. ולכן, כאשר אין מספיק נתונים קיימים לביצוע אומדן  דיומהווה אומדן מייצג 

לתנודתיות הצפויה של חברה מסוימת, התקנים החשבונאיים מציעים להשתמש בתנודתיות של חברות דומות/חברות 

 השוואה )קרי, חברות התואמות בקירוב לפעילות ולהיקף החברה(.

 

הוא שניתן להזין לתוכו אומדנים שונים  Flexible Lattice Exercise Behavior נומי מסוגאחד היתרונות של המודל הבי

להיות אומדני  יםאופציה בעל משך חיים צפוי של ארבע שנים יכולכתב , לאשל תנודתיות בעבור תקופות זמן שונות. לדוגמ

מעות הגלומות הרלוונטיות השונות במהלך אותה תקופה. בכדי לאמוד את סטיות התקן המשת יםשונ יםתנודתיות צפוי

פקיעה שונים. מודל  מועדיסחירים של החברה בעלי  ותניתן להשתמש בסטיות התקן המשתמעות הגלומות בכתבי אופצי

Black & Scholes  האופציה, ובכך מפחית הן כתב שימוש באותה תנודתיות לאורך משך החיים הצפוי של לעשות מחייב

 יוק התוצאות. את גמישות המודל והן את ד

 

 דוגמא בסיסית

$( והסתברות של 34.50 -$ ל30.00 -)מ 15% -שמחיר המניה יעלה ב 64.8%הסתברות של  עםמציג כתב אופציה  2תרשים 

$(. נציין כי ההסתברויות ושיעורי השינוי של מחיר המניה הינם 26.09 -$ ל30.00 -)מ 13% -שמחיר המניה יירד ב 35.2%

, הרי שקיים $1 בשנה 34.50 -, אם המחיר עולה לאבועים( עבור כל אחת מהשנים הבאות. לדוגמסטציונריים )זהים וק

 $(. 30.00 -)חזרה ל 2שהוא יירד בשנה  $35.2%( וסיכוי של 39.68 -)עד ל 2שהוא יעלה שוב בשנה  64.8%סיכוי של 
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 מרחיב את הניתוח על מנת להמחיש כיצד נקבע הערך הכלכלי של כתב האופציה.  2תרשים 

 

 

$ למניה ומשך 30.00( בעל תוספת מימוש אפקטיבית של fully vestedלניצע כתב אופציה בשל לחלוטין ) נניח כי הוענק

$ למניה עד לפקיעת כתב האופציה בעוד 30.00חיים של שנתיים. משמע, שהניצע יכול לרכוש מניה אחת בעבור תשלום של 

$( ממימוש כתב אופציה.לחילופין, אם 39.68 -$ $30.00 )9.68, הניצע ירוויח 2 -ו 1שנתיים. אם מחיר המניה יעלה בשנים 

, הרי שהניצע לא יממש את כתב האופציה $2 בסוף השנה 22.58 -$ למניה או ייפול  ל30.00 -מחיר המניה יישאר על

 מהסיבה הפשוטה שמחיר המניה לא עלה מעל לתוספת המימוש האפקטיבית. 

 

בעוד שנתיים, הרי שלניצע אין לא רווח ולא הפסד, היות וכתב האופציה $ 30.00 -$ או פחות מ30.00אם מחיר המניה הוא 

סביר יותר כי בעוד שנתיים נציין כי פשוט פוקע ללא מימוש. עם זאת, ברור שבמועד ההענקה לכתב האופציה יש ערך. 

  א כל תמורה.$, והניצע לא יסבול כל הפסד מאחר וכתב האופציה הוענק לו לל30.00 -למניה יהיה ערך גבוה יותר מ

 

מנגנון החישוב של הערך הכלכלי של כתב האופציה במועד ההענקה מתחיל בקביעת ערך כתב האופציה במועד הפקיעה 

וממשיך בתהליך רקורסיבי ממועד הפקיעה ועד למועד החישוב על בסיס צמתי ההחלטה במודל, כאשר בכל צומת החלטה 

בין הרווח ממימוש האופציה לבין הערך המהוון של הצמתים העוקבים )באופציה אמריקאית( הניצע צפוי לבחור בגבוה מ

  משוקללים בהסתברויות בהתאמה למצבי הטבע.
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, הרי $1 בסוף שנה 34.50אם מחיר המניה עומד על  $. 26.09 -ל $ או שייפול34.50 -יכול שיעלה ל, מחיר המניה 1בסוף שנה 

$(, כאשר 30.00 -$ )אם מחיר מניה יירד ל0 -$( או ל39.68 -$ )אם מחיר המניה יעלה ל9.68 -שלניצע יש נכס שיהיה שווה ל

, בהתאמה. באמצעות ערך הזמן של הכסף, קרי שיעור היוון שנתי לכתבי 35.2% -ו 64.8%ההסתברויות לתוצאות אלו הן 

 $, כפי שחושב להלן:5.97יהיה  1, הערך של כתב האופציה בשנה 5%אופציה דולריים של 

 

 

 

.  החישוב 1מן, הערך של כתב האופציה במועד ההענקה מבוסס על ערכי כתב האופציה בסוף שנה נמשיך ללכת אחורה בז

$ משוקלל לפי ההסתברות להתרחשות 0 -$ ו$5.97, קרי הערך הנוכחי של 3.68זהה לדוגמה הקודמת, ומניב ערך כלכלי של 

 של כל אחד מהאירועים:

 

 

 

הצפוי בכל צומת במודל. ככל שהתנודתיות ההיסטורית גבוהה יותר, לפיכך, ערך כתב האופציה מבוסס על מחיר המניה 

כך התנודתיות העתידית צפויה להיות גבוהה יותר, ובהינתן שכל יתר התנאים ללא שינוי, כך גם הערך הכלכלי של כתב 

תב האופציה ככל שההסתברות לעליית מחיר המניה גבוהה יותר, כך הערך הכלכלי של כ האופציה צפוי להיות גבוה יותר.

פשוט לא יממש את כתב האופציה במקרה שבו מחיר המניה  היות והואסיכון ממשי של הפסד לניצע, כל גבוה יותר. אין 

יירד. לפיכך, כל עוד קיימת הסתברות חיובית כי המחיר יעלה מעל לתוספת המימוש האפקטיבית, הרי שלכתב האופציה 

 יש ערך כלכלי. 

 

ך הכלכלי של כתב אופציה סחיר במועד ההענקה. עם זאת, על פי רוב כתבי אופציות לעובדים הניתוח לעיל ממחיש את הער

דיווח  ולתקן 24על פי פרשנות רשות ני"ע בישראל לתקן חשבונאות  אינן סחירות, דבר המשפיע על הערך הכלכלי שלהן.

 אופציות לעובדים.  אין לבצע כל ניכיון בגין אי סחירות או חסימה של כתבי IFRS 2בינלאומי  כספי

 

 לעובדים ותסחירות של כתבי אופציה

$, אם מביאים בחשבון אפשרות של עלייה $5.97, כתב האופציה יהיה שווה 34.50 -בדוגמה לעיל, אם מחיר המניה עלה ל

בסוף . אולם, אם לא ניתן למכור את כתב האופציה, הרי שהניצע חייב לבחור בין מימוש כתב האופציה 2במחיר בשנה 

, הרי שתזרים 1. אם הניצע בוחר לממש את כתב האופציה בסוף שנה 2לבין החזקת כתב האופציה עד סוף שנה  1שנה 

 $(.34.50 -$ $30.00 )= 4.50המזומנים מכתב האופציה יהיה רק 
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האופציות עובדים אינם יכולים למכור את כתבי האופציות שלהם בבורסה, הרי שעובדים רבים יממשו את כתבי המאחר ו

שלהם בימים הראשונים לאחר שחרור החסימה )במקרים בהם היה רווח לעובדים( וזאת משתי סיבות: פעם אחת על מנת 

במילים אחרות, כתב האופציה שווה רק  לממש רווח, ופעם שנייה על מנת שלא לקחת את הסיכון שמחיר המניה ייפול.

למכירה בשוק הפתוח. קיימת הסתברות חיובית שהמניה תעלה  אם כתב האופציה הוא סחיר וניתן $1 בסוף שנה 5.97

לפיכך,  $, אולם המניה גם עשויה לרדת ואז כתב האופציה יהיה חסר כל ערך.9.68וכתב האופציה יהיה שווה  2בשנה 

א $ ולא להסתכן באובדן הערך הפוטנציאלי. התוצאה של פוטנציאל המימוש המוקדם הי4.50הניצע יעדיף לקחת רווח של 

 $:2.78 -$ ל3.68 -שהערך הכלכלי של כתב האופציה במועד ההענקה יורד מ

 

 

 

 חשוב להבין כי שווי כתב האופציה ירד בשל הסבירות הגבוהה למימוש מוקדם, בגלל אי הסחירות של כתב האופציה.

בדומה לרוב המודלים להערכת שווי אופציות, מבוסס על ההנחה שניתן לסחור באופציות בכל  Black & Scholesמודל 

עת ולמכרן בכל עת ללא עלויות מהותיות. שווי נכס סחיר גבוה מהשווי של אותו נכס שאינו סחיר, שכן הסחירות מאפשרת 

לא סחירים אינם יכולים להוות בטחונות  לממש את הנכס באופן מיידי. עובדה זו באה לידי ביטוי בין השאר בכך שנכסים

כפי שנאמר לנו, על פי פרשנות רשות  להלוואות בנקאיות ומגופי מימון אחרים )שלא כמו מניות רגילות המהוות בטחונות(.

אין לבצע כל ניכיון בגין אי סחירות או חסימה של כתבי   IFRS 2ולתקן בינלאומי 24ני"ע בישראל לתקן חשבונאות 

 עובדים. לאור זאת, התעלמנו במודל מהשפעות החסימה ואי הסחירות.אופציות ל

 

 מימוש מוקדם

מאפשר לנו למדל התנהגות מימוש צפויה של עובדים ובתוך   Flexible Lattice Exercise Behaviorהמודל הבינומי מסוג

עולה כי עובדים רבים  כך לפתח אומדן מדויק יותר לערך הכלכלי של כתבי אופציות לעובדים. מסקר שנערך בארה"ב

מתוספת  2.5עד  1.5יממשו את האופציות שלהם מוקדם על מנת לממש רווחים כאשר מחיר מניית הבסיס יגיע לפי 

המימוש האפקטיבית. בהנחה שכתבי האופציות המוענקות הינן "בכסף", הרי שבפועל הן ניתנות למימוש תוך הנאה 

חר החסימה(, חלק גדול ממקבלי האופציות הינם עובדים בעלי שכר לא גבוה כלכלית )בסבירות גבוהה( בכל נקודת זמן )לא

  אשר מימוש האופציות יהווה עבורם מענה לצורך כספי.

 

 

 
 

 

 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    roip@intrinsicvalue.co.il  

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:roip@intrinsicvalue.co.il


 8 

 
 

   

 

 
 

שנים עם  10לתקופה של  Flexible Lattice Exercise Behavior מרחיב את הדוגמא למודל הבינומי מסוג 3תרשים 

 מתוספת המימוש האפקטיבית.  1.5ציפייה למימוש מוקדם כאשר מחיר המניה יגיע לפי 

 

 
$, הניצע יממש את כתב האופציה, ולמעשה "יגדע" את העץ הבינומי ובכך 45.00 -כפי שניתן לראות, כאשר המחיר עולה ל

  ימנע ממנו מלהתרחב.
 

האזורים האפורים מייצגים את החלק של העץ הבינומי שכבר  יתרחש המימוש המוקדם.התאים הכחולים מציינים היכן 

 -$ ל12.34 -אינו רלוונטי בעקבות המימוש המוקדם. כתוצאה מהמימוש המוקדם, הערך הכלכלי של כתב האופציה נופל מ

וספות במחיר המניה. נתונים $. משמע, כי אובדן הערך הכלכלי של כתב האופציה נובע מאובדן ההסתברויות לעליות נ8.83

אודות היסטוריית המימוש של עובדים יכולים להיות משולבים לתוך התנהגות המימוש המוקדם של קבוצות עובדים 

 .Black & Scholesמהיררכיות שונות, על מנת לקבל ערך כלכלי מדויק יותר ונמוך מזה המתקבל באמצעות מודל 

 

 הבשלה תקופת מימוש מוקדם עם

( בן חמש שנים. "צוק הבשלה" הינו מצב שבו לא ניתן לממש את Cliff Vestingמוסיף הנחה של "צוק הבשלה" ) 4תרשים 

כתב האופציה עד לתום תקופת ההבשלה. דבר המשפיע על יכולת העובדים לממש מוקדם כאשר היחס שבין מחיר המניה 

כך מאריכה את משך חיי כתב האופציה, ומעלה  תקופת ההבשלה אם .1.5 -לבין תוספת המימוש האפקטיבית הגיע כבר ל

 את הערך הכלכלי של כתב האופציה ובעקיפין מגדילה את ההוצאות בגין כתבי האופציות. 
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 ממחיש כיצד תקופת ההבשלה משנה את תזמון המימוש המוקדם של הניצע.  4תרשים 

 

 

 

, הרי שמימוש מוקדם לא יוכל להתרחש עד $3( בשנה 30.00 -מ $1.5 )פי 45.00 -אף על פי שמחיר המניה עשוי להגיע ל

, כפי שמוצג על ידי התאים הסגולים. תקופת ההבשלה מאריכה אם כן את משך החיים הצפוי 5למועד ההבשלה בסוף שנה 

 $. 9.63 -$ ל8.83 -כלכלי של כתב האופציה מלמימוש כתב האופציה, ובכך מעלה הלכה למעשה את הערך ה

 

-Tradeהוא שהוא יכול לנתח את התחלופה ) Flexible Lattice Exercise Behavior יתרון נוסף של המודל הבינומי מסוג

off )בין היתרונות של שימור העובדים לאורך תקופות הבשלה ארוכות יותר לבין ההוצאות הנוספות של החברה בגין ש

 Flexible Lattice Exercise Behavior ופציות כתוצאה מדחיית המימוש המוקדם. בנוסף, המודל הבינומי מסוגאהכתבי 

 של כתבי אופציות "מחוץ לכסף", מביאה להורדת העלויות של כתבי האופציות.ם עוזר לנו להבין טוב יותר כיצד הנפקת

 

 ושיעור חילוטהבשלה  תקופת מימוש מוקדם עם

( בשל פיטורי עובדים או פרישת עובדים מרצון. ותחילוטים )קרי, אי מימוש תנאי הבשלת כתבי האופצי כל החברות חוות

בדים אינם זכאים לכתבי עזיבת עובדים בטרם מועד ההבשלה לא משפיעה על ערך כתבי האופציות, מאחר והעו

 האופציות.
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 עם זאת, עזיבת עובדים משפיעה על ההוצאות הצפויות בגין כתבי האופציות בכך שהיא מפחיתה את מספר כתבי

(, הרי שעזיבת עובדים תביא למימוש מוקדם אם vestedהאופציות הצפויים להבשיל. ברגע שכתבי האופציות הבשילו )

  "בתוך הכסף". םכתבי האופציות ה

 

מראה כיצד עזיבת הניצע משפיעה על ערך כתב   Flexible Lattice Exercise Behaviorהמודל הבינומי מסוג 

חילוט או אם תרצו שיעור שנים ושיעור  5שנים עם תקופת הבשלה בת  10 -פציה למתאר כתב או 5האופציה.תרשים 

 לשנה עבור כתב אופציה שהבשיל.  3%( של Exit Rate Pre-Vestingתחלופת כוח אדם )

 

 

 

תחת כללי המימוש בדוגמא הקודמת, המספרים הכחולים מציינים את הצמתים שבהם יתרחש המימוש המוקדם. התאים 

ציינים את צמתי המימוש המוקדם הנוספים כתוצאה מתחלופת כוח אדם. לפיכך, הערך הכלכלי של כתב הכתומים מ

 $, בגלל המימוש המוקדם הנוסף כתוצאה מתחלופת כוח אדם.7.36 -$ ל8.83 -האופציה יורד מ
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 סיכום והמלצות

. Black & Scholesלצרכי דיווח חשבונאי מקובל לבצע חישוב להערכת שווי כתבי אופציות לעובדים על בסיס מודל 

אנו בשווי פנימי ממליצים לחברות לבחון את תוצאות החישוב גם על פי המודל  ,כאינדיקציה וכמבחן סבירות נוסף

משתני הערכה גמישים, לפי תקני החשבונאות  ( הכולל בחובוFlexible Lattice Exercise Behaviorהבינומי )

יש לבצע התאמות בהקשר לשיעור ההיוון, סטיית התקן והנחות בדבר הסתברות מימוש מוקדם של  -הרלוונטיים. לאמור

(, בהשוואה לחישוב Flexible Lattice Exercise Behaviorכתבי האופציות אשר ישמשו בחישוב על פי המודל הבינומי )

 . Black & Scholesהכלכלי של כתבי האופציה על בסיס מודל בדבר השווי 

 

הערך הכלכלי של כתבי האופציות לעובדים לצרכי דיווח חשבונאי על פי תקני החשבונאות הרלוונטיים, יחושב על פי 

נוסחת "בלק אנד שולס" כשסטיית התקן תיאמד על בסיס סטיית התקן הממוצעת השבועית )בחישוב שנתי( לתקופה 

יה, יאמד על פי הודעה לבורסה בנושא פרמטרים הזהה למשך חיי כתבי האופציה, ומקדם ההיוון השנתי לכתבי האופצ

 לחישוב בטוחות ומקדמי היוון החל מיום החישוב )בסוף יום(. 

 

 Flexible Latticeהערך הכלכלי של כתבי האופציות לעובדים המחושב על פי המודל הבינומי מסוג -לשם השוואה

Exercise Behavior החשבונאות הרלוונטיים, יחושב ככולל בחובו הנחות , בין היתר לצרכי דיווח חשבונאי על פי תקני

( Exit rate- pre& post vesting( ושיעור מימוש מוקדם )factors Sub optimal exerciseבדבר פקטור מימוש מוקדם )

כשסטיית התקן השבועית תיאמד על בסיס סטיות התקן לתקופות שונות ומקדם ההיוון השנתי )כאומדן לשיעור היוון 

 כון( לכתבי האופציה יאמד מתוך עקום תשואות מתאים. חסר סי

 

 Blackדולריים שישמש בחישוב שווי כתבי האופציות לעובדים לפי מודל  ותכך למשל, שיעור ההיוון השנתי לכתבי אופצי

& Scholes הינו שיעור ההיוון השנתי לכתבי אופציה על בסיס הנחיות הבורסה, בעוד שלצורך חישוב על בסיס המודל 

לצורכי הדיווח החשבונאי על פי הנחיות תקני החשבונאות Flexible Lattice Exercise Behavior  הבינומי מסוג

, המחושב עבור אגרות Federal Reserve Bank -הרלוונטיים, יש להשתמש בשיעור ריבית הנגזר מעקום התשואות של ה

. בנוסף, לצרכי חישובי ביניים בעבור U.S. Treasury Securities Interest Rates (Continuously Compounded) חוב

בסיס פתרון משוואות הפרשים  תקופות משנה, ניתן לחלץ את שיעור ההיוון באקסטרפולציות אריתמטיות ליניאריות, על

 מסדר ראשון.
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 Black & Scholesחישוב הערך הכלכלי על בסיס מודל  דוגמא נוספת היא תקופת החסימה ושיעור המימוש המוקדם.

, לתקופות חסימה ותקופות הבשלה, כך שלמעשה הוא מניח כי כל ותאינו מביא בחשבון את חסימתם של כתבי האופצי

הנחה זו עולה בקנה אחד עם הערכות ברירת מחדל  ביום האחרון האפשרי טרם פקיעתם. ימומשו ותכתבי האופצי

וסס דיו על מנת לאמוד את אמידת האפשרות למימוש שמרניות, כאשר אין בידי החברה נתונים ו/או ניסיון עבר מב

אולם, לצרכי דיווח חשבונאי על פי דרישות תקני החשבונאות הרלוונטיים אנו בשווי פנימי ממליצים לחברות  .מוקדם

לשוב ולאמוד את תוצאות המודל תחת הנחות מימוש מוקדם שונות, לרבות התייחסות למחקרים שונים בארה"ב בנושא 

 (. Sub Optimal Exercise Factors- SOEFוש מוקדם )פקטור מימ

 

שמתאים הן לשכבה  SOEF -יש לנקוט ב Flexible Lattice Exercise Behavior בחישוב על פי המודל הבינומי מסוג

ההיררכית של הניצע והן למצב הסחירות של האופציות. כך למשל, אם במועד ההענקה של כתבי אופציות למנכ"ל 

בנוסף אנו בשווי פנימי ממליצים  .3של  SOEFאות "עמוק בכסף", הרי שאומדן שמרני בחישוב יהיה האופציות נמצ

, על מנת 1-3בטווח  SOEFלחברות לשוב ולבחון את תוצאות המודל על ידי נקיטת סדרה חשבונית יורדת עבור משתני 

 לבדוק אם התוצאות שהתקבלו הן אכן סבירות.

 

מניח כי מתקיימת הקצאה מלאה של כתבי  Black & Scholes הכלכלי על בסיס מודלדוגמא אחרת היא שחישוב הערך 

האופציות המוענקים בתוכנית. שוב פעם, הנחה זו עולה בקנה אחד עם הערכות ברירת מחדל שמרניות, כאשר אין בידי 

אולם,  .ותכתבי האופציהחברה נתונים ו/או ניסיון עבר מבוסס דיו על מנת לאמוד את הסתברות אי מימוש תנאי הבשלת 

לצרכי דיווח חשבונאי על פי דרישות תקני החשבונאות הרלוונטיים אנו בשווי פנימי ממליצים לחברות להניח הנחות בדבר 

  על פי משך הפעילות ועמידתם בתקופות הבשלה של הניצעים. Exit rate- pre& post vesting -שיעור ה

 

  Exit Rate Pre-Vesting-יש לנקוט ב Flexible Lattice Exercise Behavior בחישוב על פי המודל הבינומי מסוג

כך למשל, אם חברה מעריכה שהעובדים שלהם היא מעניקה את כתבי האופציות  שמתאים לשכבה ההיררכית של הניצע.

לעובד למשך  20%שנים בממוצע. הרי שניתן לתרגם זאת להסתברות עזיבת עובדים של  5צפויים להישאר בחברה למשך 

ב )ולכן שנה אחת )תחת תהליך פואסון(. הפרמטר הזה יכול לשמש את החברה לאמידת מספר העובדים הצפויים לעזו

 -Exit rate -אופציות. כמובן שניתן להניח כי שיעור הכתבי לשיעור החילוט של האופציות שלהם( לפני הבשלת כל מנת 

pre& post vesting  ואז  , על פיו מתקיימת הנחת הקצאה מלאה של כתבי האופציות המוענקים בתוכנית.0%יעמוד על

 Exitאת תוצאות המודל על ידי נקיטת סדרה חשבונית עולה עבור משתני  אנו בשווי פנימי ממליצים לחברות לשוב ולבחון

Rate Pre-Vesting  על מנת לבדוק אם התוצאות שהתקבלו הן אכן סבירות.0%-5%בטווח , 
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אנו בשווי פנימי ממליצים לחברות כי  Flexible Lattice Exercise Behavior  בנוסף, בחישוב על פי המודל הבינומי מסוג

                                     כי  -לפקודת מס הכנסה, לאמור 102כי התוכנית להענקת אופציות למניות כפופה להנחיות סעיף להניח 

, יחול רק לאחר שנתיים ממועד ההענקה. כך שבעוד שהזכאות המשפטית לכתבי האופציה תחול Early Exercise Date -ה

ידי הנאמן )כאשר תוכנית כפופה כאמור בתוכנית ועל פי הסכם ההקצאה, הרי שמימושם בפועל יחול רק עם שחרורם מ

לפקודת מס הכנסה, משמע שהאופציות המוענקות חסומות ונמצאות בידי נאמן לתקופה של שנתיים  102להוראות סעיף 

 ממועד ההענקה(.

 

כאמור לעיל, ישנן דוגמאות רבות אך קצרה היריעה מלהכיל את כולן. לסיכום, למרות שהמתודולוגיה שבה נהוג להשתמש 

, בין היתר, בעקביות עם המדיניות הנהוגה Black & Scholesערכת כתבי האופציות לעובדים הינה שימוש במודל לצורך ה

ברשות המיסים בנוגע לאמידת שווי כתבי אופציות לעובדים, אנו בשווי פנימי ממליצים לחברות, לשם בחינת סבירות 

וד את שווי כתבי האופציות לעובדים על פי המודל תוצאות המודל ולצרכי תקני החשבונאות הרלוונטיים, לשוב ולאמ

 .Flexible Lattice Exercise Behavior הבינומי מסוג
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 ולניצר:להלן פרטים אודות מר רועי פ

 בלתי ונכסים תאגידים של כלכלי וייעוץ שווי בהערכותהמתמחה  ,פנימי שווישל משרד הערכות השווי  בעליו 

לשכת מעריכי השווי ויו"ר ומנכ"ל  כספיים ודוחות עסקאות לצרכי, מורכבים פיננסים ומכשירים מוחשיים

 (.IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 תואר  בעל M.B.A )בהצטיינות(תואר ,עסקים במנהל BA  )בכלכלה עם  גוריון בן מאוניברסיטת)בהצטיינות

בנוסף, מוסמך כמנהל סיכונים  חיפה באוניברסיטתהתמחות במימון ולמד בתוכנית ללימודי תעודה באקטואריה 

ומוסמך כמומחה לניהול מנהל סיכונים  (GARPהאיגוד העולמי למומחי סיכונים )( מטעם FRMפיננסיים )

(CRM מטעם )האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים (IARM.) 

 מעריך שווי מימון תאגידיכ מוסמך (CFV ,)מעריך שווי מימון כמותיכ מוסמך (QFV ,)מודליסט פיננסי כ מוסמך

 מוסמך(, CRA) אקטואר סיכוני אשראיכ מוסמך(, MRAאקטואר סיכוני שוק )כ מוסמך(, FEM) וכלכלי

 אקטואר סיכוני חייםכ מוסמך(, IRA) אקטואר סיכוני השקעותכ מוסמך(, ORA) אקטואר סיכונים תפעולייםכ

(LRA )כ ומוסמך( אקטואר סיכונים פנסיונייםPRA מטעם ) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים

 (.IAVFAבישראל )

 רכות השווי והייעוץ הכלכלי, הכולל ביצוע מאות הערכות שווי בעל ניסיון אינטנסיבי של מעל עשור שנים בתחום הע

תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות  של

 פרטיות וחברות ציבוריות מהגדולות בארץ. 
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 ביחידה, מרצה בסטטסיטקה ותהליכים סטוכסטיים חיפה"י במטשווי תאגידים ומגזרים  בהערכת מרצה, לשעבר 

, אחווהבמכללה האקדמית , מרצה בנגזרות וניהול סיכונים בפקולטה לניהול אריאל אוניברסיטת של חוץ ללימודי

, עוזר מחקר בתחום במכללה האקדמית אשקלון ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי בבית הספר לכלכלהב מרצה

ז"ל, ראש תחום הערכות השווי במשרד  ד"ר שילה ליפשיץה"ה  המלומד של ת הישראליתניהול הסיכונים בבנקאו

עגן חברת  ישראל(, מנהל סיכונים וראש תחום שווי הוגן של Russell Bedford)כיום  רביד–רווה חשבוןהרואי 

 בן גוריון באוניברסיטת , מנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת השקעותיעוץ אקטוארי פיננסי ועסקי בע"מ

הרשות לבחינות  ומרצה בקורסים בתחום ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ובניהול תיקים בקורס הכנה פרטי

 .לרישיון מנהל תיקים בישראל לניירות ערך
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