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 מדדהוא ה הנקימזומנים התזרים מדוע 

  כלכליהלרווח המועדף 
  

  מאת: יוסי דקל
  

 המועדף לרווח הכלכליכמדד  הנקימזומנים התזרים דווקא בנוטה להתמקד  הקהילה הפיננסיתמדוע שתי סיבות קיימות 

. כלשהי של הזדמנות השקעה) NPV(הנקי  ערכה הנוכחילאמוד את  במטרההאלטרנטיבית ההון עלות אמצעות שיהוון ב

  :ינן כדלקמןההסיבות 

 מקווה לקבל).באמת משקיע שה מה, קריבאמת מקבל ( הזה מה שאת קונספטואלית: .1

 אמידת לצורךהטובים ביותר הזמינים יש בידינו את הנתונים ההיסטוריים  שעבורו ,רווח הכלכליהזהו מדד : תאמפירי .2

  .הניכיוןשיעור 

  

  הנקימזומנים הקונספטואלית להעדפת תזרים הסיבה ה

שיקול דעת מוחלט שלבעל השליטה יש  המזומנים תזריםתוך חלק מה ינו, כהגדרתו מוקדם יותר, ההנקימזומנים התזרים 

תר דיוק, לקיים את העסק; לי על מנת הנקימזומנים האין זה הכרחי לשמור על תזרים למעשה, . ו/ניצולובדבר מימוש

המדד לרווח הכלכלי זהו על כן, בו לכל מטרה אחרת.  שימושפנוי ללאו לתשלום לבעלים  זמיןהינו  הנקימזומנים התזרים 

  מרבית המשקיעים. שמעניין את

  

 םא מכנה "תזריושהכי מה בבירור  תקובע") איבוטסון(להלן: " Ibbotson Associatesברת המחקר האוסטרלית ח

  :שאותו יש להוון הכלכליהוא המדד הראוי לרווח לאחר מס)  הנקיהמזומנים  םחופשי" (כלומר, תזריהמזומנים ה

  

בעוד , משמע, מושג לאחר מס ולגבי תזרים המזומנים החופשי. ראשית, זה לצייןישנם מספר דברים שצריך ) ...("

על  על מנת לקבל ערךמס מותאם לזה מספר הרי ש), EBITומסים ( ריביתרווח לפני הוצאות באמנם  המשוואה מתחילשה

 שבלתי תלוייםתזרימי המזומנים ברוצים להתמקד  היות ואנו לאחר מס EBIT -לפיכך, יש להתחיל בלאחר מס. בסיס 

. מו לשיעור המס החל על החברהמכן להתאיולאחר  מסיםרווח לפני הוצאות ריבית ובעלינו להתחיל  - לאמורמבנה ההון. ב

פחת והוצאות ההוצאות בדיוק יש להוסיף חזרה את סיבה זו . מהתאמות חשבונאיות טהורות זה יש להוסיף לניתוחשנית, 

להמשיך  על מנתדרושים המזומנים התזרימי יש להפחית מהמשוואה את לאחר מס. לבסוף,  EBIT -ל הנדחיםמסים ה

 )capital expendituresאת ההשקעות ברכוש קבוע (. תזרימי מזומנים אלו מייצגים כ"עסק חי"חברה לקיים את הו

על מנת לתמוך בתזרימי המזומנים בין אם אחרות  הוצאות הוניותציוד או ה, הקבוע רכושהדרושות כדי לשמור על ה

הפחתה נפוצה . )ארגון-רהעלויות (למשל,  לשיפור בתוצאות הפעילות להביא על מנת בין אםשהעסק יניב במצבו הנוכחי ו

הנחת הבסיס במרבית הערכות השווי של עסקים היא שהיישות המוערכת תישאר  השינויים בהון החוזר.הינה נוספת 
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יותר יתרות חייבים כמו גם  ותצובר כך הן למעשה, ככל שחברות צומחות. ותצמח על פני זמןטווח ארוך ל "עסק חי"

  .לתמוך בהם כדיאשר דורשים מזומנים נוספים  מלאי וספקים) (לקוחות, אלמנטים אחרים של הון חוזר

  

רווחים השל ביותר הרחבה הרלוונטי היות והוא מייצג את הרמה זרם המזומנים  למעשה ינוחופשי ההמזומנים התזרים 

 כמהפירמה יכולים להחליט ה בעליחופשי כנקודת המוצא, המזומנים התזרים באמצעות  .בגין הנכס להתקבל הצפויים

אין זה נכון  על כן, דיבידנד. מיותשלו מיזמים חדשים, השקעות ברכוש קבוע, תשלומי ריביתלטובת יופנו מזומנים 

ת את השפע ומגלם כברמספר התאמות חשבונאיות  בחובו כוללהיות והרווח זרם המזומנים ברווח כי אם בלהתמקד 

  "מבנה ההון.

  

  הנקימזומנים הלהעדפת תזרים אמפירית הסיבה ה

 —) equity discount rate( ברמת בעלי המניותנכיון הגיבוש שיעור צורך משמשים ל של איבוטסוןהנתונים כאשר 

שיעור הרי ש — )CAPMהמודל לתמחור נכסי הון (באמצעות ) או build-up modelבאמצעות מודל הבניה מלמטה (

את בשל העובדה שנתוני התשואות . זבמניות היישות יםהמשקיערשות הפנוי ל הנקימזומנים התזרים הניכיון ישים עבור 

  שני מרכיבים: של איבוטסון כוללים

 דיבידנדים .1

  מחיר המניהבשינוי  .2

  

  הנקימזומנים הלהעדפת תזרים אמפירית הסיבה ה

מימוש שיקול דעתו של המשקיע. באך ורק למעשה תלוי , הרי שניצולם דיבידנדיםאת המקבל הוא זה שהמשקיע מאחר ו

עשויות  ן, הקרי(הינן נזילות ביותר המניות מאחר ו, של המשקיעהבלעדי שיקול דעתו הוא ב אףתלוי יה השינוי במחיר המנ

  שלושה ימי עסקים). עד התמורה במזומן  מקבל אתמוכר ה כאשרבכל עת,  ןלהימכר במחיר השוק שלה

  

  סיכום

גיבוש שמרבית מעריכי השווי מעדיפים להשתמש בו היום בעת  לרווח הכלכליהמועדף  מדדה הוא הנקימזומנים התזרים 

 להון העצמי הפנוימעריכים את תזרימי המזומנים כך למשל, במידה ועלות ההון לצרכי הערכת שווי או בחירת פרויקט. 

ימי מעריכים את תזראוי צריך להיות עלות ההון העצמי, לחילופין אם הרי ששיעור הניכיון הר (קרי, לבעלי המניות)

 או לחילופי חילופין אם הרי ששיעור הניכיון הראוי צריך להיות עלות החוב, (קרי, לבעלי החוב) הפנוי לחובהמזומנים 

) הרי ששיעור הניכיון , ברמת החברהinvested capitalמעריכים את תזרימי המזומנים הפנויים לכלל ההון שהושקע (

  . )WACC( עלות ההון הממוצעת המושקללתהראוי צריך להיות 

  

גיבוש בעת  לרווח הכלכליכמדד  הנקימזומנים התזרים  להעדיף אתנוטים  מעריכי שווישתי סיבות טובות מדוע קיימות 

  :עלות ההון לצרכי הערכת שווי או בחירת פרויקט

 .העסקית בפעילויות החזויות של הפעילותלחלוקה מבלי לפגוע פנוי ו סכום הכסף הזה ,קונספטואלית .1
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  .הזמינים לאמידת עלות ההון העצמי מצויינים יסטורייםנתונים ה קיימים הרווח הכלכלי שעבורוזהו מדד  ,תאמפירי .2

  

התוצאות של  תויוהסתברב-המשוקללתכתוחלת המתמטית של ההתפלגות  אמורים להימדדהנקיים מזומנים התזרימי 

- איכסיכון  נגדיר במאמרים הבאים,. בכל תקופה הסביר ביותר ערךכלא ו, עבור כל אחת מתקופות ההחזר הצפויות

עבור כל תקופה  יםאפשריה ההחזרים מנעדאת  מעשה לכלולועדה לזו נהגדרה כאשר אפשריות, התוצאות הודאות של ה

  ודאו-מגדירים סיכו באי עתידית.

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

  

  

  

  :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, 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 ()IAVFAאקטוארים הפיננסיים בישראל (מטעם לשכת מעריכי השווי וה

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

י החברה במדע B.A וארבעל ת. בנוסף, מר דקל הינו 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

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

ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה  ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק
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הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור ,השקעה,  )Start-upבתחומי הייעוץ ( המשרדשל 

  ווחים הכספיים שלהם.ורכישות וכן בדי מיזוגים


