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בשיעור הקודם עסקנו בין השאר בסוגיית מימון החברה  ,
 המימון לטווח הקצר והבינוניכאשר התמקדנו במקורות 

 קשורה  ( שנים 5כ מעל "בד)שאלת המימון לטווח ארוך
המניות  : קשר הדוק לנושא של כלים פיננסיים עיקריים

 ח מהוות שני סוגי המקורות והן הכלים הפיננסיים"ואג

 אגרות החוב(ח "אג– bonds )  מהוות את הון ההלוואות
(debt , אוloan capital ) ומשקיעים אשר  , הון זרשהוא

 "בעלי החוב"מכונים ( bondholders)ח "מחזיקים באג

 מניות(stocks ) ומשקיעים  , של החברההון עצמי מהוות
 בעלי החברההם ( stockholders)אשר מחזיקים במניות 

 מאלו לטווח קצר  משמעותי בהרבה המימון לטווח ארוך
 (מבחינת הנפח הכספי והן השלכות ארוכות טווח)ובינוני 

 2 הנפקת כלים פיננסייםבהמשך הקורס נרחיב גם אודות 

מאפיינים של כלים פיננסיים  בשיעור הזה והבא נתמקד ב
ע "תוך התייחסות להיבט המרכזי של תשואת ניעיקריים 
 מנקודת מבטם של המשקיעים והחברה המנפיקה, וסיכון

 

הון זר או הון הלוואות בשיעור הנוכחי נתמקד ב(debt) 

 ומאפייניהם העיקרייםסוגים נפוצים של כלי החוב נפרט 

 של כלי חוב שונים  הסיכון והתשואה נדון במאפייני 

 בהון עצמי או הון המניות בשיעור הבא נכיר(equity) 

 של הון עצמי ומאפייניהם העיקרייםסוגים עיקריים נפרט 

 של כלים פיננסייםסיכון ותשואה נרחיב אודות הקשר בין 

 תערובת בין  כמו כן נדון בכלי מימון לטווח ארוך המהווים
 3 פירוק החברהונתייחס לשאלת  כלי החוב וההון העצמי

הון הלוואות מהווה כלי מימון החברה לטווח ארוך  ;
בתמורה להבטחת   החברה לווה כספים מהמשקיעים

 או קרן/של ריבית ו( המוגדרים מראש)התשלומים 

 לקיחת הלוואה יכולה להתבצע תוך הנפקת אגרות חוב
(bonds - לעומת , כלי מימון טווח ארוךbills -  2שיעור  )

 על חוב ומגדירות תנאיי החזרתוהתעודות שמעידות שהן 

 בעלי אגרות החוב(bondholders ) בעלי החוב מוגדרים
(creditors )לבעלי חוב , לעומת בעלי החברה; של החברה

 אין זכות הצבעה במועצת המנהלים ואין כל חלק ברווחים

 ח נקבע מראש  "אגגובה תשלומי הריבית והקרן לבעלי 

לעומת רווחי החברה  , מוגדרת עלותח מהוות "הוצאות אג
אי תשלום של  )המחולקים כדיבידנד שאינו מוגדר מראש 

 4 (אינו גורר פשיטת רגל, ח"ריבית אג/לעומת קרן, דיבידנד

 עדיפות על פני בעלי  במקרה של פירוק החברה לבעלי החוב
 (2שיעור )בחלוקת הנכסים  ע היברידיים"המניות ובעלי ני

מאפיינים עיקריים של איגרת חוב כוללים בין היתר: 

 ערך נומינאלי  –ערך נקוב(par value )  הרשום על גביה
 כ הסכום המשולם בפדיון "בד, (100לעתים ביחידות של )

 תשלומי ריבית המוצגים כאחוז מתוך   –ריבית נקובה
  ₪ 100ח בעלת ערך נקוב "אם אג, לדוגמא)הערך הנקוב 

 (10%=10/100הריבית הנקובה הנה , לשנה ₪ 10משלמת 

מחיר שקרוב לערך הנקובכ אגרות חוב מונפקות ב"בד ,
 ( ל"ח הנ"לאג ₪ 101, 100, 99: למשל)מתחתיו או מעליו 

 ח יכול להגיע לעשרות שנים מיום הנפקה"אגהזמן לפדיון 

שנסחר בבורסות ומעבר לדלפקע סחיר "ניח מהווה "אג 
5 

לערך הנקובאינו חייב להיות קרוב ח "מחיר השוק של אג 

ח"איזה גורם עשוי להיות בעל השפעה על מחירי אג? 
 

נניח כי נגיד הבנק המרכזי הודיע על העלאת : שער ריבית
 ?ומדוע, מה צפוי לקרות למחירי אגרות החוב; הריבית

 

 השקעות חילופיות לאטרקטיביות  העלאת ריבית הופכת
 ח ולירידה במחירן"מה שגורם לירידה בביקוש לאג, יותר

 

  דרך אחרת לבחון את ההשפעה היא התייחסות מפורשת
כדי להגיע לערכם ח עתידיים שחייבים להוון "לתקבולי אג

 הריבית הגבוהה יותר שוחקת את ערכם המהוון: הנוכחי
 

ח הנומינאלית שהוזכרה לעיל אינה  "ריבית האג: שימו לב
מספר  באופן כללי ריבית זו מהווה ; משקפת את ההשפעה

 בהקשר להערכה או השוואה  בעל משמעות מוגבלת מאוד 
6 
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ח ממשלתית בעלת ערך נקוב "נניח ובבעלותכם אג: דוגמא
;  לשנה 5%שנים לפדיון עם ריבית נקובה של  5, ₪ 100של 

 ?(כולל)ח "כמה הנכם צפויים לקבל עד ליום פדיון האג

פתרון : 

 5קופון שנתי בגובה פירושה  5%ריבית נקובה של ₪  
 (אין כל משמעות לריבית הנקובה, כאמור, ומעבר לכך)

 5שנים תקבלו קופונים בסך  5במהלךx5=25 ₪ (בפועל ,
 (אחת לחצי שנה, כ משולמים בשני חצאים"הקופונים בד

 100החזר קרן כמו כן בתום השנה החמישית תקבלו ₪  

ח ומדוע"מהו לדעתכם ערך האג. ₪ 125כ תקבלו "בסה? 

וכל עוד הריבית , ח תלוי בריבית חסרת סיכון"ערך האג
 (בגלל ההיוון) ₪ 125 -האיגרת שווה פחות מ, היא חיובית
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 להלן נסקור הגדרות של סוגי  , רענון מונחים כללילשם
 ריבית עיקריים המשמשים בין היתר לניתוח השקעות

 בעבור השימוש במשאביםריבית הנה תמורה באופן כללי  ,
 תשואה  וביצועיי השקעה לאורך זמן נמדדים במונחים של 

 שיעור תשואה(rate of return )  מוגדר כהפרש באחוזים
 :כלהלן, בין התזרים המופק מהשקעה לבין גובה ההשקעה

r = (Y– X)/X 

 הנה ההשקעה המקורית X-הנו התזרים המופק ו Yכאשר  

אם סכום , בהמשך להגדרה זוX   הושקע לתקופה כלשהי
שיעור  ל מכונה גם "הנ rאזי , בתום התקופה Y -והפך ל

 (holding period rate of return)התשואה להחזקה 
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 ריבית פשוטה(simple interest ) מוגדרת כאחוז גידול
ללא השקעה מחדש  , ההשקעה המסתמך על קרן בלבד

 (כמו פיקדון שמתוכו הריבית נמשכת מייד עם הגעתה)

לתקופה   5%המושקעים בריבית פשוטה של  ₪ 100, למשל
בתקופה השנייה  , ₪ 5=100*0.05יניבו בתקופה הראשונה 

 אין ריבית על ריבית שנצברה; וכך הלאה, ₪ 5=100*0.05

 ריבית דריבית(compound interest )  מוגדרת כאחוז
 קרן וריבית שנצברה קודם  גידול ההשקעה המסתמך על 

לתקופה   5%המושקעים בריבית דריבית של  ₪ 100, למשל
בתקופה השנייה  , ₪ 5=100*0.05יניבו בתקופה הראשונה 

 5.5125=110.25*0.05השלישית ' בתק, ₪ 5.25=105*0.05
 9 הריבית כאן מושקעת מחדש בכל תקופה; וכך הלאה, ₪

 ריבית תעריפית או נומינאלית(nominal interest )  הנה
לתקופה  ' פיקדונות וכד, כ בתנאיי הלוואות"זו הנקובה בד

 והיא מצריכה התאמה לתדירות החישובים בפועל, נתונה
 עם תשלומים כל חצי שנה   10%ריבית שנתית תעריפית של

  5% -מושקעים ב ₪ 100; שנתית-חצי 5%=10/2משמעה 
  -לשנה עם תשלומים חצי שנתיים הופכים כעבור שנה ל

 10.25%הריבית הריאלית הנה ו, ₪ 110.25=100*1.052
 ריבית ריאלית(real interest :)י הדוגמא האחרונה"עפ  ,

,  פעמים לשנה mהמחושבת , kהריבית הנומינאלית בגובה 
  –  APRאו, שיעור הריבית הריאלי השנתיניתנת להמרה ל

Annual Percentage Rate APR = [1 + (k/m)]m – 1 
 ריבית דריבית רציפה(continuously compounded  :)

;  ריבית ריאלית אם תדירות התשלומים השואפת לאינסוף
 m – 1 ←ek – 1[(k/m) + 1]: מתקיים, ← ∞ mכאשר
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לאורך הקורס מהבחנות בין  לשם פשטות נתעלם , י רוב"עפ
סוגי הריבית ונתמקד בסוגיה רק במקרים שבהם להבדל 
 בין הסוגים השלכות מוחשיות לגבי המסגרת התיאורטית

זובעבודה מעשית אין להתעלם מסוגיה טכנית , עם זאת  ;
 להבדל בין ריבית תעריפית לריאלית השלכות קריטיות

ריבית שנתית ריאלית תמיד גבוהה מריבית שנתית  , בפרט
הצגה של  ; תעריפית כאשר יש יותר מתשלום שנתי אחד

 ריבית תעריפית משמשת בנקים להסוואת תנאיי הלוואה   
 המרה לשיעורי ריבית סטנדרטיים( כגוןAPR )  מאפשרת

השוואה  וסדורה של תנאיי השקעות וכן הערכה שיטתית 
 בעלות תנאים שלכאורה אינם ברי השוואהבין השקעות 

  למונחים כגון ריבית רציפה תפקיד חשוב בפיתוח ויישום
 המשמשים בין היתר לתמחור נכסיםמודלים תיאורטיים 

ח ודרכי מימון באופן כללי"מכאן נחזור לסקירת סוגי אג 
11 

כ משלמות את הערך הנקוב יחד עם  "אגרות החוב בד
 -אך יתכן ו, ביום הפדיוןאחרון ( קופון)תשלום ריבית 

 שמתוכה  תקופת פדיון במקום יום הפדיון הוגדרה מראש
 י שיקוליה"החברה יכולה לבחור יום פדיון ספציפי עפ

 קריאה'האיגרת הוגדרה בתור '(callable bond) ,  ואז
 למנפיקה הזכות לפדות את האיגרת בטרם יום הפדיון 

 ח מכר"אג'האיגרת הוגדרה בתור '(put bond) ,  ואז
 למחזיק בה הזכות לתבוע פדיון מוקדם מחברה מנפיקה

שימו לב כי הזכות לקריאת האיגרת הנה לטובת המנפיק  ;
 ?ח"מתי זה יכול להיות כדאי וכיצד זה ישפיע על מחיר אג

המנפיק יעדיף להחזיר את חובותיו  , בעת הורדת ריבית
מייד ולהחליפם בחובות חדשים בתנאים טובים יותר  

 12 (ח יהיה נמוך יותר"מחיר אג, מכיוון וזה פוגע במשקיע)
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 איגרת חוב נדחית(deferred bond )  מהווה סוג מיוחד
שימו לב כי המונח יכול להתייחס לאחת מתוך  ; ח"של אג

 (:ב"שונות בין אנגליה לארה, בפרט) מספר הגדרות שונות

ריבית שעולה  ח נדחית יכול להתייחס להגדרת "המונח אג1.
 (  stepped bondגם מכונה ; באנגליה)באופן הדרגתי 

המכונה גם  , הגנה מפני קריאההמונח יכול להתייחס ל2.
call protection , (ב"ארה)במהלך מספר שנים מוגדר 

המונח יכול להתייחס למצב של חדלות פירעון , לבסוף3.
המנפיק הגיע להסדר עם הנושים בדבר דחיית  כאשר 

 (ב"ארה, extended bond –ח מוארכת "אג) התשלום

בכל כדאי לשים לב , לאור ההגדרות השונות באופן מהותי
 13 ל"מקרה ספציפי ולוודא באיזו הגדרה מדובר מתוך הנ

לרוב  )סכומי ריבית מוגדרים מראש כ משלמות "ח בד"אג
 -אך יתכן ו, (בחלקים שווים, משולמים פעמיים לשנה

 בשיעור מסוים  שתלויה ' משתנה'הריבית הוגדרה כריבית
 (LIBOR -כאחוז נתון מעל לריבית הפריים או ה, לדוגמא)

 במדד מסוים  שתלויה ' משתנה'הריבית הוגדרה כריבית
 (דוגמת מדד המחירים לצרכן או מדד תעשייתי כלשהו)

 תכנית מוגדרת  י "עפ' משתנה'הריבית הוגדרה כריבית
 (stepped bond –עולה מדרגה כל כמה שנים )מראש 

ח שמשלמת ערך נקוב בעת פדיונה בלבד ללא קופונים "אג
 (zeroאו  zero-coupon bond)ח תלוש אפס "אגמכונה 

אינו נדחה ליום  ( הערך הנקוב)לעתים החזר הקרן , כמו כן
;  (בדומה למשכנתא)הפדיון אלא פרוס על פני חיי האיגרת 

 14 (bond sinking fund)קרן צוברת לפדיון ההסדר מכונה 

  קרן צוברת לפדיון היא תכונה דומה אך גם שונה מזכות
 ?מהו הדמיון וההבדל; הקריאה המוקדמת שתוארה לעיל

ח רגילה"לעומת אגפדיון מוקדם בשני המקרים מדובר ב 

לעומת הקרן  , חד פעמיהפדיון הנו , במקרה של קריאה
 ח  "הדרגתי ופרוס על פני חיי אגהצוברת שבה הפדיון הנו 

 ח"מבחינתו של בעל אגהקריאה אינה רצויה שימו לב כי  ,
ח  "קרן צוברת הופכת אגלעומת זאת ; כפי שהוסבר לעיל

 (  עם הזמן" מאבדת משקל"חדלות פירעון ) לבטוחה יותר

 לרכוש בחזרה לעתים קרן צוברת לפדיון מאפשרת לחברה
וזאת  )של עצמה בשוק ההון הפתוח חלק מאגרות החוב 

 (ח"במקום להחזיר חלק מהערך הנקוב ישירות לבעלי אג

למשל  )החברה תבחר בדרך הזולה יותר , בהינתן הברירה
 15 (ח תהיה עדיפה"רכישת אג, לאחר עליות הריבית במשק

 בכתב נאמנות זכויות בעלי החוב מוגדרות(trust deed)  ;
הנו הגורם שתפקידו לייצג את בעלי ( trustee)ח "נאמן אג
 (כ בנק או חברת ביטוח"הנאמן הוא בד)י החוק "החוב עפ

ח שנסקרו לעיל "כתב נאמנות מפרט את מאפייני האג
 הערבותהקשורים בין היתר לסוג , ומאפיינים נוספים

 

ח ערבות "אג(debenture )י נכסי החברה"מגובות ע 

ח אינם מקבלים את אחד התשלומים בזמן"אם בעלי אג  ,
תביעת הכנסות מנכסים  עומדת לזכותם שורת פעולות כגון 

 (foreclosure)עיקול נכסים או ( כגון משכירות)מוגדרים 
 

 ערבות שיעבוד קבוע אחד הסוגים של ערבות הנכסים הנה
(fixed charge ) ח"לגיבוי אגנכסים ספציפיים שמגדירה  ;

 ח"לחברה הזכות לסחור בנכס שכזה רק באישור בעלי אג
16 

 בין היתר, עשוי לכלולכתב נאמנות טיפוסי: 

(  נפרט בהמשך)כערבות או ללא הערבות ח "הגדרת אג
 (default)ונהלי הטיפול במקרה של חדלות הפירעון 

 השייכים להלוואה ספציפיתהנכסים המשועבדים פירוט 

 (אם יש)וניהול עודפים אופן התשלום לזכאים פירוט של 

 דומות או מועדפותח "להנפקת סדרות אגזכויות החברה 

 תנאים מגבילים(covenants ) המגדירים פער חובה בין
 "(מרווח ביטחון"סוג של )רווחי החברה לתשלומי ריבית 

 ח"התייעצות עם בעלי אגפירוט הנסיבות המחייבות  ,
 דוגמת מצב הפרה בפועל או אפשרית של תנאים מגבילים

והגדרת תפקידוח "נאמן אג הסדרי מינוי והחלפה של 
17 

ערבות שיעבוד צף ח בנכסים הנה "סוג מיוחד של גיבוי אג
(floating charge ) לגיבוי מאפייני הנכסים שמגדירה רק

 לחברה הזכות להחליף נכסים אלו בנכסים שקולים; ח"אג

לשם ההחלפהח "אישור נאמן האגהחברה עדיין זקוקה ל 

ח של חברה שלא עמדה בחובותיה יכולים לפנות "בעלי אג
 להפוך ערבות שיעבוד צף לשיעבוד קבועש בתביעה "לבימ

ח אין זכות להתערב בפעילות החברה"נציין כי לבעלי אג  ,
 עלול לפגוע קשות בהתנהלות העסקמימוש השיעבוד אך 

 

(:  שעוד נדון בה בהרחבה בהמשך)ח "תכונה חשובה של אג
 tax)הוצאה מוכרת לצורכי מס תשלומי ריבית מהווים 

deductible) ,כהוצאות ששימשו לייצור הכנסות העסק 

מגן מסהריבית מהווה , בחישוב ההכנסה החייבת במס 
 

18 
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ח למשקיעים הם  "מתוך התיאור לעיל נראה כי תשלומי אג
 י שיעבוד"בייחוד אם מגובים ע, תשלומים בטוחים יחסית

לעומת  תשלומי חובה ח הנם "תשלומי אג, כפי שכבר צוין
 (שנתונים לשיקול הנהלה)תשלומי דיבידנד לבעלי החברה 

מכאן שבעלות על החוב מסוכנת פחות מבעלות על החברה  ,
 ח בתור נייר ערך מסוכנת פחות ממניית החברה"אגולכן 

לעומת  )ח של חברה מסחרית "אג, אף על פי הערבות, אולם
 אינו חסר סיכוןעדיין מהווה נייר ערך ש( ח ממשלתית"אג

 השילוב של שני הגורמים הבאיםהסיכון נובע מאפשרות  : 

 (ח"או הקרן של אג/הריבית ו)החוב חוסר יכולת פירעון 1.

 מכדי לכסות את מלוא החובשווי שוק של נכסים נמוך 2.
19 

 הסבירות לצירוף שני המקרים הנה נמוכה  שימו לב כי
 ע יחסית בטוח"ח ערבות נחשבות לני"ולכן אג, יחסית

היא   קונצרניתח "אג, ח ממשלתית"בהשוואה לאג, עדיין
 (תשואה גבוהה יותר)מסוכנת יותר ולכן מחירה נמוך יותר 

מחירים רלוונטי  אינה צמודה למדד תשואת איגרת החוב ש
 (עוד תוספת תשואה)עשויה להישחק כתוצאה מאינפלציה 

(מייד נפרט)מידת הנזילות : מקור נוסף לתוספת התשואה 

כך ש, ל"ח ערבות תשקף את כל הסיכונים הנ"תשואת אג: 

ח  "נמוכה מזו של אגח ערבות עשויה להיות "תשואת אג
,  (המתוארת בהמשך, unsecured bond) בלתי מובטחת

 שהיא מסוכנת יותר ולכן חייבת להציע תשואה מוגברת
20 

היכולת לקנות או למכור בקלות)ח ערבות "נזילות של אג  ,
כ נמוכה מזו  "בד( תוך פרק זמן קצר וללא הוצאות חריגות

 של אגרות החוב הממשלתיות בעלות מאפיינים דומים

 וכתוצאה  , היקפי הנפקה נמוכים יחסיתאחת הסיבות היא
 גדולים( bid-ask spread)מסחר דליל עם מרווחי עסקה 

גבוהה יותר להנפקות חדשות כ "נזילות בד(on-the-run) 
 

(:או מובטחות)התיאור של איגרות חוב ערבות  לסיכום 

לצמצם סיכוני הפירעוןח נועדו "קיום הערבויות ונאמן אג 

 ורמתו תהיה תלויה  , מצומצם אך לא מנוטרלהסיכון אכן
 ברווחיות החברה לאורך זמן וביכולתה לעמוד בחובותיה

שעבורה הממשלה תמיד יכולה  )ח ממשלתית "בשונה מאג
 ח קונצרנית אינה נטולת סיכון הפירעון"אג, (להדפיס כסף

21 

או בלתי  )אגרות החוב ללא ערבות ח הנו "סוג נוסף של אג
 י נכסי החברה"ע שאינו מגובה ע"המהוות ני, (מובטחות

 במקרה של חוסר יכולת פירעון(default) ,ח  "לבעלי אג
 ש"רק הזכות לתבוע את פירוק החברה בבימללא ערבות 

לבעלי אגרות  , במקרה של פירוק החברה, באופן הגדרתי
 ח לא מובטחות"על פני בעלי אג עדיפותהחוב עם ערבות 

כמו  זכאים להחזר באותה מידה ח ללא ערבות "בעלי אג
,  (כגון הלוואות)י נכסים "שאר בעלי החוב שאינו מגובה ע

 (subordinated)ח כפופה "אגאם לא הוגדרו בתור בעלי 

ח כפופה "אג( הלוואה כפופה וכן– subordinated loan  )
 רגילה( או הלוואה)ח "הנה בעלת מעמד נחות לעומת אג

  ברור כי לבעלי חוב כפוף סבירות נמוכה יותר לקבל החזר
 22 ע כפופים הם מסוכנים יותר  "וני, אם בכלל, מלא של כספם

 מנקודת מבטם של  אגרות החוב ללא ערבות נחותות יותר
 :וזאת בעיקר משתי הסיבות הבאות, המשקיעים

  

 ,הסיכון יותר גבוהי נכסים לכן "השקעתם אינה מגובה ע1.

כי אין להם אפשרות  , שליטתם בחברה מוגבלת יחסית2.
 ב"עיקול הנכסים וכיו( או לאיים בתביעה של)לתבוע 

 

ל של חוסר שליטה הנו יתרון מנקודת  "החיסרון הנ: שאלה
;  (יותר שליטה בידי הבעלים)מבטה של החברה המנפיקה 

 ?ח עם ערבות"מדוע אם כן החברות בכלל מנפיקות אג
 

 פיצוי בצורת תוספת תשואה  משום שהמשקיעים ידרשו
 עבור כל חיסרון כגון סיכון נוסף או חוסר שליטה יחסי

 

צמצום  ולכן , תשואת המשקיעים מהווה עלות של חברה
 מורידים עלויות( עד לרף מסוים)סיכון וויתור על שליטה 

23 

 בחלוקת נכסים בפירוק החברהסדר עדיפויות כללי להלן: 

24 

 בעלי החוב עם ערבות

 בעלי החוב ללא ערבות

 בעלי החוב הכפוף

 בעלי מניות הבכורה

 בעלי המניות הרגילות

 ע מועדף "ניקטגוריה גבוהה יותר מייצגת(senior )  לעומת
 (junior)ע מדרגה שנייה "ניקטגוריות נמוכות שמייצגות 

הכסף  , אם אין מספיק משאבים לשירות אחת הקבוצות
 מחולק בצורה פרופורציונית בתוך אותה הקבוצההקיים 
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25 

 בעלי החוב עם ערבות

 בעלי החוב ללא ערבות

 בעלי החוב הכפוף

 בעלי מניות הבכורה

 בעלי המניות הרגילות

ספקי ולקוחות  בעלי החוב ללא ערבות כוללים : הערה
 הזכאים לתשלומים או הספקת שירות או מוצרהחברה 

 יורד עם ירידה בסולם לעילהסיכוי לקבל את החזר החוב 

כ מעיד על חוסר יכולת החברה לפרוע  "פירוק החברה בד
 חלק מהמשקיעים ייפגעו בהכרח ולכן , את כל חובותיה

אך  , ח עם ערבות"ח ללא ערבות מסוכנות יותר מאג"אג
ח עם  "בפועל רק לבעלי אג; ח כפופות"מסוכנות פחות מאג

 בפירוק החברה  סיכויים גבוהים לקבל החזר מלא ערבות 

ח ללא ערבות נסחרות  "אג, בכדי לפצות על הסיכון הגבוה
 תשואה גבוהה יותרבמחירים נמוכים יותר ולכן מבטיחות 

 ח  "דומה לאג)מנזילות נמוכה יחסית פרמיה נוספת נובעת
 (ח ממשלתיות"אך נמוכה בהרבה מנזילות אג, עם ערבות

ח וכתב  "נאמן אגח ללא ערבות "באג, ח ערבות"בדומה לאג
אך הסיכון  , נועדו להגן על בעלי החוב הלא מובטח נאמנות

 גבוה בהשוואה לסיכון של החוב מדרגה ראשונה  הנו עדיין 

כמו גם החוב  )חשוב לזכור כי החוב ללא ערבות , עם זאת
ובהתאם כל  , מהווה תביעה מועדפת ביחס למניות( הכפוף

 ח החברה מסוכנות פחות ממניותיה של אותה החברה"אג
26 

חברות מסחריות מעדיפות לגייס משאבים מחוץ  , לעתים
אירו בונד ח מכונה "סוג זה של אג; לגבולות מדינת האם

(Eurobond ,לא מוגבל למדינות אירופה או מטבע אירו) 

ומוצעות  חברות ומדינות י "ח אירו בונד מונפקות ע"אג
 כל מטבעומוגדרות במונחי , בכל העולםלמסחר בינלאומי 

 רוב המסחר באירו בונדס מרוכז בבורסות של לוקסמבורג
 מסחר בינלאומיהכוונה היא ל Euro market -ב; ולונדון

 ערך נקוב בפדיון וקופון רוב סדרות האירו בונדס משלמות
 במהלך חיי האיגרת( המשולם אחת לשנה)שנתי קבוע 

 אינן מגובות בערבות נכסיםרוב סדרות האירו בונדס 

מוסר כתב   – ז"מֹוכ  ל'ע "אירו בונד הנו ני, ח"כמו רוב האג
החזקה במסמך הנה הוכחה לבעלות (: bearer form)' זה
 27 (בשונה ממניות שבעליהן גם רשומים בחברה המנפיקה)

בשונה ממניה  : שכדאי לשמור עליוהנו מסמך  ז"מוכע ל"ני
 י החברה במקרה אובדן"ח אינו משוחזר ע"ע כגון אג"ני

מתוך המסמך  לגזור קופון ח נדרש "לעתים המחזיק באג
;  "(קופון"ומכאן )ולשלחו לחברה לקבלת תשלום הריבית 

 אחת לשנהבאירו בונד זה כרוך בזמן ולכן הקופון משולם 

י החברה והרשויות ולכן לעתים  "אינו רשום ע ז"מוכע ל"ני
 על הכנסה מריביתתשלומי מס ( או מניעת)דחיית מאפשר 

 אירו בונדס פטורות מדרישות רגולציה של מדינה ספציפית
ח מסוג זה  "של אגקיימים הרבה סוגים ייחודיים ולכן 

 (י דרישת הלקוח"ח המשלמות ריבית במטבע עפ"כגון אג)

 ין יפני וסטרלינג , דולרחלק גדול משוק זה מונפק במטבע
;  (Eurodollar, Euroyen, Eurosterling) בריטי

 י רוב מוצעת בתיווך בנקים מסחריים"הגישה למסחר עפ
28 

 י נכסי החברה המנפיקה"עאינן מובטחות אירו בונדס  ,
וכתב נאמנות לא תמיד מגביל את יכולת החברה ללוות  

 (דבר שמעלה את סיכונם של בעלי החוב הקיימים)בעתיד 

מה שלכאורה  , בעלי החוב תלויים מאוד ברווחיות החברה
 אירו בונדס למסוכנות יותר מאגרות חוב רגילותהופך את 

גדולות ואיתנותי חברות "אירו בונדס מונפקות ע, מאידך 
 

גודל  , (דרוג אשראי)רמת סיכון תשואת אירו בונד תלויה ב
 ח"במדינת המחזיק באגרמת אינפלציה ו( נזילות)ההנפקה 

י "כ אירו בונדס מונפקות בהיקפים גבוהים מאוד וע"בד
גבוהה לא בהרבה   כך שתשואתן, חברות גדולות ואמינות

 בעלת מאפיינים דומיםח ממשלתית "מהתשואה של אג

ח מסחריות רגילות"מזו של אגכ טובה יותר "הנזילות בד 
29 

להשלמת התיאור של אגרות החוב מסוג אירו בונדס  : 

ח מסוג אירו בונד מהווה דרך נוחה של גיוס הון מחוץ  "אג
 ללא הצורך בהשקעה בשוקי הון זריםלגבולות המדינה אך 

שוקי הון זרים עשויים להציע אפשרויות  : יתרון חשוב
 מזו בשוק המקומיעלות נמוכה יותר להשגת משאבים ב

סיכון שערי  –החיסרון הוא בחשיפה לסיכון נוסף , מאידך
 (בפרט כאשר פעילות החברה היא במטבע המקומי) חליפין

  רוב האגרות מסוג אירו בונדס מונפקות עם תנאי תשלום
אולם קיימות גם אירו בונדס בעלות ; קבוע( ריבית)קופון 

 המתוארות להלן, (floating rate) קופון משתנה

 מיעוט יחסיסוג זה של אירו בונד הנו חדש יותר ומהווה 
30 
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ח בריבית משתנה "אג(floating-rate note – FRN )  הנה
,  Euro market -המונפק ב, ארוך/כלי מימון לטווח בינוני

 ובו הקופון מוגדר כתלות בשיעור הריבית לטווח קצר

כ הקופון מוגדר כתלות בריבית אך מוגבל לטווח שמעל  "בד
 (interest rate floor)שער רצפה המכונה , לערך מסוים

  הריבית המשתנה משקפת את העובדה שבתקופות ריבית
לעומת תקופות  , גבוהה החברות נמנעות מנטילת הלוואות

 הופכת הלוואה לגמישההצמדה לריבית ; של ריבית נמוכה

 יתרוןFRN  עליה : לאינפלציה( עקיפה)בהצמדה נוסף הוא
ח "ובעלי אג, בשיעור אינפלציה גורמת לעליה בשערי ריבית

 הצמודה לריבית יקבלו פיצוי ולא ידרשו פרמיית אינפלציה

ח עם קופון קבוע"החיסרון הוא בכך שבשונה ממקרה אג  ,
 אין ביטחון לגבי תזרימי מזומנים עתידיים   FRNבמקרה 

31 

נסקור ונסכם  , להשלמת הדיון הראשוני בהון הלוואות
 ח"סיכונים עיקריים והשלכות צפויות לגבי ערך האג

השאלה החשובה  , ח בעלת מאפיינים ספציפיים"בהינתן אג
מקורות סיכון שונים  כאשר ישנם , ביותר הנה רמת סיכון

 :והעיקריים שביניהם כבר הוזכרו לעיל באופן לא שיטתי
 

 שערי ריבית סיכון(interest rate risk) 

 השקעה מחדש סיכון(reinvestment risk) 

 חוסר יכולת פירעון סיכון(default risk) 
 

 שבאה לידי ביטוי  " הרשמית"שימו לב כי הערכת הסיכון
, דרוג אשראי מתייחסת רק לסיכון חוסר יכולת פירעוןב

 ח חייבת להתייחס לכל הסיכונים לעיל"אך הערכת אג
32 

שינויים שוטפים בשיעורי ריבית סיכון שערי ריבית נובע מ
 (תלויים במדיניות הבנק המרכזי ובגורמים נוספים)במשק 

 

ואולם המונח  , ע חסר סיכון"ח ממשלתית נחשבת לני"אג
ח ממשלתית היא נטולת סיכונים  "גם אג: יחסי בלבדהנו 

 ?  מהם; אחדים בלבד וחשופה לסיכונים מסוימים אחרים
 

אין סיכון של חוסר יכולת פירעוןח ממשלתית "לאג ,
 מ להחזיר חובות  "מכיוון והממשלה יכולה להדפיס כסף ע

אם איננה  )סיכון האינפלציה ח ממשלתית חשופה ל"אג
 :ובפרט, סיכון הריביתול( צמודה למדד מחירים רלוונטי

ח ממשלתית לזולה יותר"עלייה בשערי ריבית הופכת אג  ,
תשואתו  , ח זאת נאלץ למכרה בטרם הפדיון"ואם בעל אג

 (ואף יכולה להיות שלילית)עלולה להיות נמוכה מהצפויה 
33 

 נובע משאיפת המנפיקים לפדות את  סיכון השקעה מחדש
מ  "ע, ח הקיימות בתקופות של ריבית נמוכה"סדרות אג

 להחליפן בסדרות חדשות בעלות תנאים מועדפים
 

פדיון מוקדם פוגע במשקיעים ומשבש את תוכניותיהם  :
 ח עם ריבית נמוכה יותר"נאלצים להשקיע מחדש באגהם 

משקיעים  ; ח שאינן קריאות בסופו של דבר נפדות"גם אג
אך  , השקעות( roll over)" גלגול"רבים מתכננים לבצע 

 נאלצים לעשות זאת בתנאים נחותים בשל ריבית נמוכה

 ח"באגצפוי להיות גבוה יותר סיכון השקעה מחדש: 

(מהסיבות המפורטות לעיל) קריאות 

 (פחות זמן נותר עד להשקעה מחדש)קרובות לפדיון 
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 של  ( לא נדירה)סיכון חוסר יכולת פירעון נובע מאפשרות
אי עמידתה של החברה הלווה בתנאיי החזר חובותיה  

 (  ריבית או קרן: ח"ובמקרה של אג, חלקם או כולם)
 

כפי שצוין בדיון לעיל במספר הקשרים רלוונטיים: 

אך למעשה זה  " חסרת סיכון"מכונה ח ממשלתית "אג
 ורק ביחס לסיכון הנדון פה, ח אחרות"נכון רק ביחס לאג

חשופות  ( ח קונצרניות"אג)ח של חברות מסחריות "אג
 לסיכון של חוסר יכולת פירעון וזה משפיע על מחיריהן

פיצוי כך המשקיעים ידרשו , ככל שהסיכון גבוה יותר
 (תשואה גבוהה= מחיר נמוך )על משאביהם  גבוה יותר

 ח שלה"ישפיע על מחירי אגשינוי בסיכון הזה של חברה 
35 

השקעה מחדש וחוסר יכולת פירעון  , סיכון שערי ריבית
י גורמים "שמושפעים ע ח שונים"ממאפייני אגנובעים 

 :  למשל; אף בכיוון הפוךלעתים , שונים ובאופן שונה
 

 ולכן , (מחיר שוק)סיכון שערי ריבית קשור לערך האיגרת
ח בעלות זמן רב  "תנודתיות גבוהה יותר צפויה להיות לאג

 (השפעת היוון חזקה יותר יותר תשלומים )יותר לפדיון 
 

לכן  , סיכון השקעה מחדש קשור להכנסה המוגדרת מראש
 ארוכות עשויות להיות יותר יציבות( לא קריאות)ח "אג

 

 סיכון של חוסר יכולת פירעון קשור לאיכותה הכללית
וזאת תלויה בשורת גורמים כגון  , ח"של אג( האמינות)

 סוג האיגרתו, סיכונו הפיננסי, של המנפיקהסיכון העסקי 
36 
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  השפעותיהם של סוגי סיכון שונים ניתן לראות במסגרת
 המסתמך על היוון התזרימים, ח"מודל בסיסי לתמחור אג

ע כלשהו"הנוסחה הכללית הבאה קובעת מחיר הוגן לני: 

P=CF1/(1+r)+CF2/(1+r)2+...+CFn/(1+r)n 

 שיעור ההיווןr וערך זה, מהווה עלות אלטרנטיבית: 

 ח  "עבור אג; התזרימיםרמת סיכון חייב לשקף את
 ריבית חסרת הסיכוןזוהי ( חסרת סיכון)ממשלתית 

ח "מחיר אגB  בעלת קופון תקופתיC  וערך נקובM הנו: 

B=C/(1+r)+C/(1+r)2+...+(C+M)/(1+r)n 

לא חייב להיות זהה עבור כל פרקי שיעור ההיוון : הערה
הנקודה קשורה לנושא המבנה העתי של שערי  ; הזמן
 (כ נלמד לעומק בקורסים מתקדמים"הנושא בד)ריבית 

37 

 של אגרת החוב תשואה לפדיון(Yield To Maturity – 
YTM  או לעתיםredemption yield ) מוגדרת כשיעור
 ח שווה לסך התזרימים המהוונים"מחיר אגעבורו  rהיוון 

P=C/(1+r)+C/(1+r)2+...+(C+M)/(1+r)n 

דורש הפעלת שערי היוון ח "תמחור אגבעוד : שימו לב
שאינם בהכרח זהים עבור פרקי זמן  )מותאמים לסיכון 

 שער היוון אחיד שמניח תמחור הוגן  הנו  YTM, (שונים

 ביותר  אחד המדדים השימושיים תשואה לפדיון מהווה
אם כי המדד אינו מושלם  , ח"להערכה של רווחיות אג

 ( מכיוון והמדד מניח החזקה עד למועד הפדיון, למשל)

 תשואה לפדיון נטו לעתים משתמשים במונח המכונה
(Net YTM) ,המתחשב במיסוי של הכנסות מריבית 
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 בכלים מטרתו של החלק הנוכחי של הקורס היא הכרה
 :כאשר עד כאן, בסיסיים ונגזרים, פיננסיים עיקריים

  הצגנו הגדרות ומונחים בסיסיים הקשורים להון
 ח"כלי פיננסי המכונה אגובעיקר תיארנו , הלוואות

מאפיינים מרכזיים וסוגיות  , ח עיקריים"סקרנו סוגי אג
 (שתורחבנה בהמשך)חשובות הקשורות למקור מימון זה 

בשיעור הבא נדון במקור נוסף של מימון  , בהמשך הנושא
 כלי פיננסי בסיסי המכונה מניהשהוא גם , לטווח ארוך

סוגים ומאפיינים מרכזיים של מניות, נדון בהגדרות  ,
 (שגם תורחבנה בהמשך)ובפרט בסוגיות הסיכון והתשואה 

  נשלים את התמונה עם הצגת כלים נוספים של מימון טווח
 כתבי אופציותוגם ע להמרה "ני, מניות בכורהבפרט , ארוך

39 

מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

ישויות עסקיות שונות ומקורות המימון 

 (בסיסיים ונגזרים)כלים פיננסיים עיקריים 

ע למסחר ציבורי בבורסה"הנפקת ני 

חות ויחסים פיננסיים"ניתוח דו 

מחיר ההון המשוקלל של חברה 

מבנה ההון של חברה ומדיניות הדיבידנד 

הערכת פרויקטים וקבלת החלטות השקעה 
 

1כפי שהוסבר בשיעור , כל הנושאים קשורים קשר הדוק ;
 הבנת השיעורים הבאים מותנית בשליטה בחומר הקודם  
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