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   הינה צופה פני עתידהון העלות 

  

  יוסי דקלמאת: 
  

  לציפיות אלה: אלמנטיםמשקיעים. ישנם שלושה הציפיות עלות ההון מייצגת את 

עשות שהם נותנים למישהו אחר לכך בתמורה למשקיעים מצפים לקבל ההתשואה ש –שיעור התשואה ה"ריאלי"  .1

 חסר סיכון שימושבכספם 

 הפיחות הצפוי בכוח הקנייה –הצפויה  האינפלציה .2

  יתקבלשתזרים מזומנים  ותכמלו מועדל באשרוודאות אי ה -סיכוןה .3

  

עשויות להיות שונות עבור  וציפיות אלשבעוד  .השילוב של שני הפריטים הראשונים מכונה לעתים "ערך הזמן של כסף"

 השקעות מסוימת. הקונצנזוס קובע יתקטגורילוס ביחס להשקעה או צנזר קוניצהשוק נוטה ליהרי שמשקיעים שונים, 

  רמות שונות של סיכון.בהשקעות עבור הון ה עלות את למעשה

  

ת על הרווח הכלכלי הצפוי שעל יושמציפיות אלה, מ לגביהקונצנזוס של השוק ממשקיעים והנגזרת מציפיות העלות ההון, 

ברמות סיכון דומות או כדי להשוות חלופות השקעה ערכים נוכחיים  אמודלנמדד במונחי תזרים מזומנים, על מנת פי רוב 

המכיר באופן סביר את כל העובדות לי אמשקיע רציונאשר  לסכום השקלינוכחי", בהקשר זה, מתייחס הערך או שונות. "ה

. במונחים מתמטיים, עלות ההון החזויים המוערכים זרמי המוזמניםתמורת יהיה מוכן לשלם היום ת והנסיבות הרלוונטיו

  .הערך הנוכחי לזרמי המוזמנים החזוייםמשווה את ה אחוז התשואהא יה
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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 (Isrקבוע במגזין הכלכלי (.כעיתונאי כלכלי ופרסם טור 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( תאגידיכמעריך שווי מימון דקל מוסמך מר 

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

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

במדעי החברה  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

 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

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

  ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. מיזוגים


