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מכפילי השוק של חברות  בשיטת שימוש: מעריך שווימטיפ 
 שווי מיעוט להעריךעל מנת  ציבוריות דומות

 בין לקשרהיא  פרטית בחברה המיעוט זכויות של ההוגן השוק שווי להשגת הנפוצות השיטות אחת

 גישת השוק ה שלהמוערכת בטכניק הפרטית הלחבר דומותהציבוריות חברות  של השוק מכפילי

 שווי זכותקביעת  מצויה בשימוש נרחב לצורך זו ומתודולוגיה מאחר .שיטת המכפילמכונה ה

השווי  כי נציין דיסקאונט בגין אחזקת מיעוט. לנכות ממנו שהיא מייתרת את הצורךהרי , מיעוט

ועל כן על מנת לקבל  מיעוט שוויל חברות ציבוריות דומות הינו שוק שבמכפילי  הנגזר משימוש

נסביר, כי מכפילי שוק  שווי כלכלי )המוגדר ככולל שווי שליטה( יש להוסיף עליו פרמיית שליטה.

 בעוד שמכפילי עסקאות על פי רוב כוללים בחובם פרמיית שליטה.ללים שליטה אינם כו

 

 חברות של השוק מכפילי שיטתכי  העובדה את מקבלים רבים שמעריכי שווי בעודנציין כי ש

עם  מסכימיםאינם אשר  אחרים מעריכי שוויישנם הרי ש, מיעוטשווי  מניבה דומות ציבוריות

ל חברות ציבוריות דומות במכפילי שוק ש הנגזר משימושהשווי הנגזר  כי ומאמינים קביעה זו

במאמר . מיעוט זכויות מייצגים של חברות ציבוריות למרות שמחירי השוק ,שווי מיעוט ואיננ
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 , כותב אריק נאט:1990ביוני  Business Valuation Review -שפורסם ב

 

 רוב פי על וכי, ציבוריות בחברות נדירות ןינה מוכחות שליטה פרמיות כי למסקנה הגעתי"

 כאשר ערך כל חסר או מועט מידע מספקים השליטה פרמיות אודות הסטטיסטיים הנתונים

 של שווי הערכת, לפיכך. פרטית בחברה השליטה בעל של ההוגן השוק שווי את לאמוד מנסים

מניבה שווי ל חברות ציבוריות דומות שוק שהכפילי שימוש בשיטת מ באמצעות פרטית חברה

 ".(majority interest valueזכות רוב )

 

על ל חברות ציבוריות דומות מכפילי שוק שהשווי הנגזר מהפעלת  כי מאמיניםה ישנם מעריכי שווי

למעשה שיעור  ינוהמכפיל ההואיל ו. שליטה , הינו שווישליטה הכוללתזרים המזומנים 

אותה נציג אשר , ההכנסהמתפיסתה של גישת  שונה הנאינ זו עמדההרי ש( cap rate) ן/היוותשואה

 .בשבוע הבא

 

 



 
 

 
 

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                            


