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שיעור הניכיון לשיעור  הקשר שבין

  היווןה
  

  מאת: יוסי דקל
  

קריטיים של שיעור היוון המאפיינים ההיוון ולהבין את הקשר בין השניים. השיעור ל הניכיוןחשוב להבחין בין שיעור 

  כוללים:

 לערכו אחר לרווח כלכליאו מדד  בודדתשלום  המשמש להמרתהוא שיעור התשואה  ההיווןהגדרה: שיעור  •

 הנוכחי). כםהתשלומים העתידיים הצפויים לער לכל להמרתמשמש ה ןניכיושיעור הל בניגודהנוכחי (

ד בניגובתקופה בודדת ( את התשואה המתקבלת, הווה אומר, ר התשואה השוטףושיערק את שיעור ההיוון מייצג  •

  ).שיעור התשואה הכוללמייצג את ה ןניכיושיעור הל
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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 (Isrכעיתונאי כלכלי ופרסם טור קבוע במגזין הכלכלי (.והייעוץ הכלכלי, 

מנכ"ל של מספר חברות בתחומי הטכנולוגיה , בתאגיד בנקאי מובילסמנכ"ל , 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 ()IAVFAם הפיננסיים בישראל (מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארי

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

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 

  וכן בדיווחים הכספיים שלהם.ורכישות  מיזוגים


