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  ניכיון מול היוון
  

  מאת: יוסי דקל
  

 מאמרים שפרסמתי עד כהבשיעור ההיוון. ל הניכיוןעלות ההון, קיימת הבחנה מאוד ברורה בין שיעור  יישומי בהקשר של

תהליך זה  , כאשרלערכו הנוכחי יםעתידיה ההחזריםזרם  ניכיוןלצורך  ,הניכיוןשיעור ככי עלות ההון משמשת  תיהסבר

  .)discounting( ןניכיונקרא 

  

מדדים אחרים לרווח (תזרימי מזומנים או  תוחלות ההחזרים העתידיים לכאת חוזים , אנו ןמסגרת תהליך הניכיוב

חיי ההשקעה. לפיכך, על פני משך מות בקבוצת או בקבוצות ההון המתאי המוערכתההשקעה הצפויות לנבוע מ) הכלכלי

 אשר אותו ,הכוללשיעור התשואה האפקטיבי את למעשה מייצג  ניכיוןשיעור הבשם נו מכנים ותו אשא ואההתש אחוז

  השקעה מצפה להשיג לאורך חיי ההשקעה.קבוצת משקיע באותה ה

  

במקום , במסגרת ההיוון .)capitalizingהיוון (מכנים אנו ו ותישנו תהליך הקשור לאמידת הערך הנוכחי, שאבנוסף, 

על פני משך  המוערכת בקבוצות ההון המתאימותההשקעה הצפויות לנבוע מ תוחלות ההחזרים העתידיים לכאת לחזות 

לאחר מיד הצפוי בשנה הראשונה בהחזר  על פי רובאחת, בודדת תקופה של  בהחזראך ורק , אנו מתמקדים חיי ההשקעה

תהליך זה ולפיכך  נקרא שיעור ההיווןה כלשהו מחלקהזה בבודד המספר את המועד ההערכה. לאחר מכן, אנו מחלקים 

  .היווןנקרא 

  

. שיעור הניכיוןשיעור ההיוון הוא למעשה נגזרת של ניכיון ובעצם צורה מקוצרת של  ינוהההיוון כפי שנראה, תהליך 

. הניכיוןמשיעור  נגזר למעשההערכת שווי או בחירת פרויקטים, לצורך  גישת ההכנסהב המשמששיעור ההיוון,  -לאמור

שונים נצפים באופן  יםעבור מדדי רווח כלכליהיוון השיעורי בגישת השוק שבכך , השוק להערכת שווי(זה שונה מגישת 

  . בשוק) ישיר
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 כל תקופה עתידית.ת של תוצאות אפשריות, הגדרה נועדה להקיף את כל טווח תשואות אפשריות עבור 

  

  

  

  :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 (Isrכעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.והייעוץ הכלכלי, 

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

  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 (

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

במדעי החברה  B.A וארבעל תדקל הינו . בנוסף, מר ברישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצרהמכללה לביטוח ו

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

  .מרצה בתחומים כלכליים שוניםחיפה ומשמש 

  

  :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  ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק

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

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים


