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 יםחסומ ני"עמחקרים בדבר : מעריך שווימטיפ 

 ני"ע רכישת בדבר במחקר למצוא ניתן סחירות דיסקאונט בגין היעדרה תימוכין נוסף לרעיון

 .השקעה חברות ידי על( restricted securities) מיםחסו

 

חברות ציבוריות לעתים . במסגרת הקצאות פרטיות יםחסומ ני"ע רוכשות השקעה חברותברגיל, 

)רשות ניירות ערך  SEC -בלמסחר תחילה  םם אותמבלי לרשו יםחסומ ני"עומוכרות מנפיקות 

למשך תקופה מינימלית של שנה אחת  להימכר מחדש יםיכול םאלו אינ ני"ע האמריקאית(, כאשר

 .SEC 144 -ה הנחיות במסגרת

 

 פעל פי רוב נוהגות לרכוש אות ההשקעה חברות, אלו יםחסומ ני"ע של סחירותן על ההגבלות בשל

 שני בין ההפרש. חברה למסחר של אותה יםרשומה ני"עשל  פיותר ממחיר נמוכיםבמחירים 

 את הדיסקאונט בגין היעדר הסחירות. למעשהשקף מ המחירים

 

 המידע זמינות. עסקאותיהןמידע בדבר  לפרסם השקעה מחברות דרש SEC -ה, 70 -ה בשנות 

 היעדרהדיסקאונט בגין  את במישרין לקבוע מעריכי שוויל אפשרה הללו עסקאותהבדבר 

 דה השוואתיתאמת מיכ בו ולהשתמש השקעה חברות ידי עלשנרכשו  ני"עעל  סחירותה

 עסק פרטי.זכות בעלות בהראוי על דיסקאונט ל

 

)רשות המסים האמריקאית( עוסקת  IRS -ה של 77-287 (Revenue Ruling) החלטה מקדמית

, לנישומים הנחיותו מידע לספק על מנת" הפורסמ היא. יםחסומ ני"עשל  םבסוגיית הערכת שוויי

אשר  ני"ע של, מס מטרותלמטרות  ין,שווי בהערכת המעורבים אחריםגורמים לו IRS -לעובדי ה

 ערך ניירות לדיני התאםלמכירה חוזרת ב יםחסומם הואיל וה למכירה מחדש יםניתנ םאינ

 ".בארה"ב הפדרליים

 

 את כיסה . המחקר1971 בשנת פורסםו SEC -ה ידי על שנערך במחקר גם דן מקדמיתההחלטה ה

, הרכישות את ניתח SEC -ה. 1969 ביוני 30 ליום ועד 1966 בינואר 1 -שמתחילה ב התקופה

 שווי את חשפו אשר מוסדיים גופים ידי על אשר הוחזקו יםחסומ ני"ע של והחזקות המכירות

 .החברות כלעבור  26% -על כ עמד הממוצע הדיסקאונט. אחזקותיהם



 
 

 
 

 ני"עהלכה למעשה בדיסקאונטים בגין  הכיר SEC -ה, 113מספר  Accounting Release -ב

 .יםחסומ

 

 ניירותמשמעותית ביחס למחיר השוק של  /הפחתהבהנחה קרובות לעיתים נרכשיםחסומים  ני"ע

למכירה זמינים  םאינאשר  ערך ניירותשמה שמצביע על כך  ,סוג אותומ שאינם חסומים ערך

מכירה ישירה  על ידיהואיל ו למכירה זמיניםמניירות ערך הבבורסה שווים למעשה פחות  מחדש

הזמן ואת הדיווח הציבורי הכרוכים את את ההוצאות,  חוסכים לעצמםרים , המוכהראשוניםשל 

 .ברישום למסחר

 

 

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

 

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים  מנכ"ליו"ר ו                                            


