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 :IAVFA של 13 מספר( SFVS) דעת גילוי

עריכת תחזית למרכיבי ההכנסות, ההוצאות וההשקעות 

 עסקית לצורך הערכת שווייה פעילותשל  השונים

 מהו פורום הפרקטיקנים?

שהוקם על ידי לשכת מעריכי השווי  עגול" של מעריכי שווי, "שולחןפורום הפרקטיקנים הינו 

 ידע לשיתוף ובמה מקצועי שיח לייצר במטרה( IAVFA)והאקטוארים הפיננסיים בישראל 

. הפורום על שולחנו של מעריך השווי בישראל יומיומיות הנמצאות בסוגיות דעות ולהחלפת

ולציבור הרחב ומהווים גילויי  לחברי הלשכה םיופצמסיכומי הדיונים  ,תכנס על בסיס תקופתימ

 . דעת מטעם הלשכה המשקפים את עמדתה הרשמית

הפצת גילויי הדעת ואימוצם על ידי מוסמכי הלשכה ומעריכי שווי בכלל מיועדים להביא להכרה 

ם מקצועיים כפי שקיימים בחו"ל, בדגש סטנדרטי תעיולקבמצד הרשויות בתחום הערכת השווי 

לפיכך, אנו מקווים שגילויי הדעת יהוו פרקטיקה מיטבית בישראל ויאומצו על ידי  על ארה"ב.

 כלל העוסקים בתחום.

 

 2018פברואר  :תאריך
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 המשימה צוות חברי

 

 נת, מכהחשבון בישראל ראייתיו"ר הצוות, בעלת רישיון  –מעריכת שווי רו"ח ליטל נאור, 

פה שותומשמשת כ( IAVFA) הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים  יתמנכ"לכס

שווי מימון  כתמערימחזיקה בהסמכות  רו"ח ליטל נאור .חשבון רואי' ושות נאור, שניידר במשרד

 (,FEMת )וכלכלי תפיננסי יתמודליסט(, QFV) שווי מימון כמותי כתמערי(, CFV) תאגידי

סיכונים  יתואקטואר (LRA) סיכוני חיים יתאקטואר, (ORA) תפעוליים םסיכוני יתאקטואר

 (.IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל( מטעם PRA) פנסיוניים

 

במימון מאוניברסיטת חיפה, מכהן  MBA, בעל תואר יו"ר הצוות ןסג – מר יוסי דקל, מעריך שווי

הפיננסיים  שכת מעריכי השווי והאקטואריםבל כאחראי תחום הערכות השווי לצרכים משפטיים

. מר יוסי k.o. Dekel & Co.( ומשמש כמייסד ומנכ"ל משרד הייעוץ הכלכלי IAVFA) בישראל

ואקטואר  (LRA) אקטואר סיכוני חיים(, CFV) מעריך שווי מימון תאגידימחזיק בהסמכות  דקל

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל( מטעם PRA) סיכונים פנסיוניים

(IAVFA בעל הסמכת ,)( חתם מורשה בביטוח חייםCLUמטעם ה )- American College 

 והמכללה לביטוח בישראל ובעל רישיונות מטעם משרד האוצר בכל תחומי הביטוח.

 

 גוריון בן במימון מאוניברסיטת MBA, בעל תואר חבר הצוות – מעריך שווימר רועי פולניצר, 

( ומשמש IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי מנכ"ל כבנגב, מכהן 

 מעריכי שווי בלתי תלויים". מר רועי פולניצר –כבעליו של משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

מודליסט (, QFV) מעריך שווי מימון כמותי(, CFV) מעריך שווי מימון תאגידימחזיק בהסמכות 

אקטואר (, CRA) אקטואר סיכוני אשראי(, MRA) אקטואר סיכוני שוק(, FEM) פיננסי וכלכלי

 (LRA) אקטואר סיכוני חיים(, IRA) אקטואר סיכוני השקעות(, ORA) סיכונים תפעוליים

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים ( מטעם PRA) ואקטואר סיכונים פנסיוניים

למי למומחי ( מטעם האיגוד העוFRM(, בעל הסמכת מנהל סיכונים פיננסיים )IAVFA) בישראל

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי CRM( ובעל הסמכת מנהל סיכונים מוסמך )GARPסיכונים )

 (.IARMסיכונים )
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ובוגר המסלול המשולב  (CPA & Adv)חבר הצוות, בעל הכשרה כפולה   – רו"ח )עו"ד( ברק טובי

מיוחדות וביקורת ברק הינו מנהל תחום ביקורות . (B.Aעסקים ) ( ומנהלLL.Bבמשפטים )

, עוסק בין היתר, בניהול סיכונים ובניתוח נתונים רתית במשרד אודיט בקרה וביקורתחקי

לסכסוכים  בנוגע )לרבות מטעם בתי משפט( מומחהכעורך חוות דעת ופעילויות עיסקיות, וכן 

 וד., בירור נסיבות קריסת חברות, איזון משאבים ועמעילות, הונאות עסקיים, כגון:-פיננסיים

 

חקר ב M.Scבכלכלה )מחקרי( ותואר  MAחבר הצוות, בעל תואר  – מעריך שווי, מר אורי וולף

 כאחראי תחום הערכות השווי לצרכי מיזוגים ורכישות ן, מכהתל אביב מאוניברסיטתביצועים 

 ברתחשל  המשמש כבעליו( IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

שווי  ךמערימחזיק בהסמכת  מר וולף ".מ"בע ופיננסי כלכלי ייעוץ - וולף אוריהכלכלי " הייעוץ

 (.IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלמטעם ( CFV) מימון תאגידי

 

, תל אביב במימון מאוניברסיטת MBAחבר הצוות, בעל תואר  – מעריך שווי, יעקב אשדמר 

כשותף ( ומשמש IAVFA) הפיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים  כיו"רמכהן 

מעריך מחזיק בהסמכות אשד  יעקב". מר תשואות יועצים –אשד רוזין משרד הייעוץ הכלכלי "ב

( FEM) מודליסט פיננסי וכלכליו (QFV) מעריך שווי מימון כמותי(, CFV) שווי מימון תאגידי

 .(IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלמטעם 

 

 במימון מהאוניברסיטה העברית MBAחבר הצוות, בעל תואר  –מר נתנאל חסון, מעריך שווי 

שכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בל ההון לשוק ומחקר אנליזות תחום אחראימכהן כ

, מ"בע כללי שותף קפיטל קוגיטו של האשראי תחום כמנהל משמש(  ומשמש IAVFA) בישראל

 ובקורסים האקדמי המסלול - למנהל במכללה ומימון כספיים דוחות בניתוח בקורסים מרצה

 לפיננסים באקדמיה ומימון סטטיסטיקה, תיקים ניהול, פיננסיים ומכשירים ערך ניירות בניתוח

מעריך שווי . מר נתנאל חסון מחזיק בהסמכת (הון שוקי מגדל מכללת לשעבר) האפט זיו BDO של

( IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל( מטעם CFV) יתאגידמימון 

 ובעל רישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
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, מכהן במימון מהאוניברסיטה העברית MBAחבר הצוות, בעל תואר  – מעריך שווימר דויד מור, 

והאקטוארים הפיננסיים שכת מעריכי השווי בל השקעות סיכוני אקטואריית תחום אחראיכ

מר דויד  ייעוץ פיננסי". -( ומשמש כבעליו של משרד הייעוץ הכלכלי "דויד מור IAVFA) בישראל

אקטואר (, MRA) אקטואר סיכוני שוק(, QFV) מעריך שווי מימון כמותימור מחזיק בהסמכות 

( IRA) תאקטואר סיכוני השקעו( וORA) אקטואר סיכונים תפעוליים(, CRA) סיכוני אשראי

( ובעל רישיון מנהל IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלמטעם 

 תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

 

, במימון פיננסי מאוניברסיטת תל אביב MBAברת הצוות, בעלת תואר ח – רו"ח לירון דורי

השווי והאקטוארים שכת מעריכי בל כספי דיווח לצרכי שווי הערכות תחום אחראיתמכהנת כ

 לירון ח"רו. חשבון ראיית משרד, דורי לירוןומשמשת כבעלים של ( IAVFA) הפיננסיים בישראל

ובעלת  1084מספר  (IAVFA) מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל לשכתת חברדורי 

 .חשבון בישראל ראייתרישיון 
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 הגדרות .א

 דפנסיביות בוחן הביתא אומדן השוק. למדד ביחס התיק סיכון את המבטא אומדן -(Beta) ביתא

 פרמיית בין רגרסיה ע"י תיק של (1 -מ גדול ביטא )אומדן אגרסיביות או (1 -מ קטן ביתא )אומדן

 ניירות של הסיכון למדידת במיוחד משמש הביתא אומדן השוק. תיק של וזו התיק של הסיכון

 ערך.

  

 באמצעות מחושב ממונפת הלא לביתא האמפירי האומדן -(taBe Unlevered) ממונפת לא ביתא

 )משמאל כדלקמן (,Ratio Debt Value Market) השוק שווי לפי החוב יחס בניטרול הביתא

 לימין(:

 ממונפת הלא הביתא = הביתא / (1 + (1 - המס )שעור לאקוויטי( החוב )יחס

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 ביתא. ראו -(Beta Levered) ממונפת ביתא

  

 ביתא. ראו -(Beta Market) שוק ביתא

 

 עסק, על בעלות זכות עסק, של שווי לקביעת כללית דרך -(Approach Income) ההכנסות גישת

 כלכליות הטבות ממירה/ות אשר יותר או אחת בשיטה שימוש תוך מוחשי בלתי נכס או ערך נייר

  בודד. נוכחי לסכום חזויות

  

 בעלות זכות עסק, של שווי אינדיקציית לקבוע כללית דרך -(Approach Asset) הנכס גישת

 ניכוי לאחר הנכסים של השווי על המבוססות יותר או אחת בשיטה שימוש תוך ערך נייר או בעסק,

 ההתחייבויות

  

 באמצעות נכס של לשווי אינדיקציה לקביעת כללית צורה -(Approach Cost) העלות גישת

 נכס. אותו של העתידית השירות יכולת את להחליף הדרוש הכסף סכום כימות

  

 עסק, של השווי אינדיקציית לקביעת כללית דרך -(Approach Valuation) שווי הערכת גישת

 יותר. או אחת שווי הערכת בשיטת שימוש תוך מוחשי בלתי נכס או ערך נייר בעסק, בעלות זכות
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 נייר בעסק, בעלות זכות עסק, של שווי לקבוע כללית דרך -(Approach ketMar) השוק גישת

 השווי הערכת נשוא את המשוות יותר או אחת בשיטה שימוש ידי על מוחשי בלתי נכס או ערך

 שנמכרו. דומים מוחשיים בלתי נכסים או ערך ניירות בעסק, בעלות זכויות לעסקים,

 

 בהתקשרות שימוש עושים שבו השווי סוג של יהויהז -(Value of Standard) השווי הגדרת

  שימוש. שווי הוגן, שווי הוגן, שוק שווי לדוגמה, מסוימת;

  

-לאה החוזר להון האמפירי האומדן -(Capital Working Cash-Non) מזומן-לא חוזר הון

  לימין(: )משמאל כדלקמן מחושב מזומן

 לקוחות + מלאי + אחרים שוטפים נכסים - אחרים וזכאים ספקים - אחרים שוטפות התחייבויות

 מזומן-הא החוזר הון = אחרים וחייבים

 

  לימין(: )משמאל לחילופין

-הא החוזר הון = המזומן מלבד שוטפים נכסים - הריבית נושא חוב מלבד שוטפות התחייבויות

 מזומן

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 הערך של הצברם כסך מחושב המושקע להון האמפירי האומדן -(Capital Invested) ושקעמ הון

 החברה במאזן המזומן בניכוי החוב של הפנקסנית עלותו בתוספת העצמי ההון של הפנקסני

 לימין(: )משמאל כדלקמן החישוב, למועד

 שקעשהו ההון =  העצמי ההון של הפנקסני הערך + החוב של הפנקסנית עלותו - המזומן

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 ושווי מזומנים יתרת של הצברם כסך מחושב למזומן האמפירי האומדן -(Cash) המזומן

 )משמאל כדלקמן החישוב, למועד החברה במאזן נזילות פיננסיות השקעות ויתרת מזומנים

 לימין(:

 המזומן = מזומנים ושווי מזומנים + נזילות פיננסיות השקעות

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 נתונים או הצהרות -(Assumptions Valuation) השווי הערכת בבסיס ששימשו הנחות

 מסוימות. שווי הערכת שיטות של ליישום כבסיס ששימשו
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 עסקה של ביותר הסביר הנסיבות מערך לגבי הנחה -(Value of Premise) השווי בסיס הנחת

  פירוק. חי, עסק לדוגמה, השווי; הערכת נשוא על לישמו ניתן אשר

  

 מחושב ההון של הפנקסני לערך האמפירי האומדן -(Capital of BV) ההון של הפנקסני הערך

 למועד החברה במאזן העצמי ההון של הפנסקני והערך החוב של הפנקסנית עלותו של הצברם כסך

 לימין(: אל)משמ כדלקמן החישוב

 ההון של הפנקסני הערך =  העצמי ההון של הפנקסני הערך + החוב של הפנקסנית עלותו

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  (.equity) העצמי ההון ולא (capital) ההון זהו לב: שימו

  

 ההון של הפנקסני לערך האמפירי אומדן -(Equity of BV) העצמי ההון של הפנקסני הערך

 החברה במאזן העודפים ויתרת ההון קרנות יתרת המניות, הון יתרת של הצברם כסך מחושב

 החישוב. למועד

  

 ההון. של הפנקסני הערך ראו -(Firm of BV) הפירמה שווי של הפנקסני הערך

  

 שהושקע. ההון של הפנקסני הערך ראו -(Equity of BV) הפעילות שווי של הפנקסני הערך

  

 בעסק, בעלות זכות עסק, של השווי קביעת של התהליך או הפעולה -(Valuation) שווי הערכת

 מוחשי. בלתי נכס או ערך נייר

  

 הפחת יתרות של הצברם כסך מחושב לפחת האמפירי האומדן -(Depreciation) הפחת

 שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת החברה של המזומנים תזרימי על הדוחות מתוך וההפחתות

 לימין(: )משמאל כדלקמן החישוב למועד

 הפחת = קבוע רכוש פחת + נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים הפחתת

  

 מחושב ההוניות להשקעות האמפירי האומדן -(Expenditures Capital) הוניות השקעות

 נדחות ובהוצאות מוחשיים בלתי בנכסים ההשקעה יתרת בתוספת קבוע רכוש רכישת כיתרת

 החברה של המזומנים תזרימי על הדוחות מתוך קבוע רכוש ממימוש התמורה יתרת ובניכוי

 לימין(: )משמאל כדלקמן החישוב למועד שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת

 רכוש רכישת + נדחות ובהוצאות מוחשיים בלתי בנכסים השקעה - קבוע רכוש ממימוש תמורה

 ההוניות ההשקעות =  קבוע



 
 

9 
 

 כוללות אינן הוניות השקעות כלכלי. פחת או קבוע ברכוש השקעות גם נקראות ותהוני השקעות

 מימוש ויתרת פיננסים הנכסים ממכירת התמורה יתרת הפיננסיים, הנכסים רכישת יתרת את

 שוטפות. שאינן השקעות

  

 ההשקעות שבין ליחס האמפירי האומדן -(Depreciation Ex/ Cap) הפחת הוניות/ השקעות

 בארבעת המוערכת החברה של המזומנים תזרימי על הדוחות מתוך הפחת, לבין ההוניות

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב החישוב. למועד שקדמו הרבעונים

  

 ההוניות, להשקעות האמפירי האומדן -(Expenditures Capital Net) נטו הוניות, השקעות

 לימין(: )משמאל כדלקמן הפחת, לבין תההוניו ההשקעות שבין כהפרש מחושב נטו

 נטו הוניות, השקעות = ההוניות( ההשקעות - )הפחת

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

 

 הערכת ביצוע לצורך התקשרות -(Engagement Valuation) שווי הערכת לביצוע התקשרות

 שווי הערכת נוהלי של ביצוע ידי על השווי הערכת נשוא של שווי קובע שווי מעריך שבה שווי

 את ליישם חופשי והוא כספי", דיווח למטרות שווי הערכות בנושא "פרסום כמפורט מתאימים,

 בנסיבות בעיניו נאותים שהם השווי בהערכת והחישובים התחזיות ההנחות, השיטות, הגישות,

  טווח. או בודד וםסכ להיות העשויות השווי, הערכת תוצאות את מביע השווי מעריך העניין.

  

 של תחשיב לביצוע התקשרות -(Engagement Calculation) שווי תחשיב לביצוע התקשרות

 שיטות ועל מוגדרות שווי הערכת גישות בסיס על התחשיב את מבצע השווי מעריך שבה שווי

 הערכת נוהלי היקף על מסכימים והלקוח השווי מעריך הלקוח. ידי על שנקבעות שווי הערכת

 לביצוע התקשרות השווי. הערכת נשוא של הערך את לאמוד מנת על יבצע השווי שמעריך השווי

 לביצוע בהתקשרות הנדרשים השווי ההערכת נוהלי כל את כלל בדרך כוללת אינה שווי תחשיב

 להיות היו עשויות התוצאות שווי, הערכת לביצוע התקשרות נערכת היתה לו שווי. הערכת

 או בודד סכום להיות העשוי מחושב, כשווי השווי הערכת תוצאות את מביע יהשוו מעריך שונות.

  טווח.

 

החלק הרלוונטי מהבעלות בעסק )תאגיד  -(Interest Ownership Business) בעסק בעלות זכות

 עסקי(.
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חוב החברה מוגדר כסך הצברם של החוב נושא הריבית לטווח קצר של החברה והחוב - (Debt) חוב

הריבית לזמן ארוך של החברה. למעשה, אנו מניחים שעלותו הפנקסנית של החוב במאזן נושא 

 .לשווי השוק של החוב בבורסה למועד החישוב( proxy) החברה מהווה אומד מייצג

 שבין כיחס מחושב לאקוויטי החוב לשיעור האמפירי האומדן -(Ratio D/E) לאקוויטי החוב יחס

 החישוב. למועד בבורסה העצמי ההון השוק שווי לבין החברה במאזן החוב של הפנקסנית עלותו

 קצר לטווח והחוב החברה של ארוך לזמן החוב של הצברם כסך מחושב לחוב האמפירי האומדן

 מניחים אנו למעשה, ריבית(. נושאות שאינן התחייבויות או לשלם והוצאות זכאים ספקים, לא )אך

 החוב של השוק לשווי (proxy) מייצג אומד מהווה ברההח במאזן החוב של הפנקסנית שעלותו

 החישוב. למועד בבורסה

  

 על החוב ליחס האמפירי האומדן -(Ratio Debt Value Book) הפנסקני הערך פי על החוב יחס

 הצברם סך לבין החברה במאזן החוב של הפנקסנית עלותו שבין כיחס מחושב הפנסקני הערך פי

  החישוב. למועד החברה במאזן העצמי ההון של הפנסקני והערך ובהח של הפנקסנית עלותו של

  

 על החוב ליחס האמפירי האומדן -(Ratio Debt Value Market) השוק שווי פי על החוב יחס

 של הצברם סך לבין החברה במאזן החוב של הפנקסנית עלותו שבין כיחס מחושב השוק שווי פי

 החישוב. למועד בבורסה העצמי ההון של השוק ושווי החברה במאזן החוב של הפנקסנית עלותו

 סביר אומדן כקירוב משמש החברה במאזן החוב של הפנקסנית שעלותו מניחים אנו למעשה,

 החישוב למועד בבורסה החוב של השוק לשווי

  

 את המשקף הפיננסי המנוף ליחס האמפירי האומדן -D/(D+E)) הפיננסי המנוף יחס

 החברה במאזן החוב של הפנקסנית עלותו שבין כיחס מחושב הפירמה של ההון מקורות תמהיל

 העצמי ההון השוק ושווי החברה במאזן החוב של הפנקסנית עלותו של הצברם סך לבין

  החישוב. למועד בבורסה

 

 של המימון תמהיל עסקי; תאגיד של שהושקע ההון הרכב -(Structure Capital) הון מבנה

  וההון. החוב

  
 מנכסים המורכב בתיק מחזיקים המשקיעים כל משקל שבשיווי מניח המודל -CAPM -ה מודל

 מבוטא CAPM -ה מודל השוק. בתיק נכסים אותם של למשקלות הזהים במשקלות מסוכנים

 משקל בשיווי הצפויה התשואה תוחלת כאשר (,SML) בשוק הערך ניירות קו משוואת באמצעות

 הסיכון חסרת הריבית שיעור של הצברם סך הינה ערך תניירו תיק או בודד ערך נייר כל עבור
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 לריבית מעל השוק תיק של העודפת בתשואה התיק או הבודד הערך נייר של הביתא ומכפלת

 הצפויה התועלת את למקסם שואפים המשקיעים כל (1) כי: עוד מניח המודל הסיכון. חסרת

 הינם המשקיעים כל (2) זהה; השקעה אופק המשקיעים לכל כאשר התקופה, בסוף מעושרם

 התשואות של התקן וסטיית התוחלת את רק בחשבון מביאים המשקיעים כל (3) סיכון; שונאי

 ולהלוות ללוות יכולים המשקיעים כל (4) נורמלית(; מפולגות הנכס תשואות כי משתמע )מכאן

 ששלוש (6) לתשואות; בנוגע זהות ציפיות המשקיעים לכל (5) סיכון; חסרת ריבית שיעור באותו

 )ג( )עמלות(; חיכוך עלויות אין )ב( מיסים; אין )א( מתקיימות: מושלם" "שוק של ההנחות

  מניה(. 1/8 לקנות ניתן )למשל, מלאה לחלוקה ניתנים הנכסים

 

 ללקוח. מועברות המסקנות שבו מועדה -(Date Report) הדוח מועד

  

 נכונה השווי מעריך של הדעת שחוות יתספציפ זמן נקודת -(Date Calculation) החישוב מועד

 לה.

 

 השווי. הערכת מועד ראו -(Date Valuation) השווי הערכת מועד

  

 מקורות של משוקלל לממוצע האמפירי האומדן -(Capital of Cost) המשוקלל ההון מחיר

 כממוצע מחושב (Capital of Cost Average Weighted -WACC) הפירמה לפעילות המימון

 מס, לאחר לחברה הנורמטיבי החוב ומחיר העצמי ההון על התשואה שיעור אומדני של המשוקלל

 למועד בבורסה החוב של השוק ושווי העצמי ההון של השוק שווי על המבוססות משקלות עם

 לימין(: )משמאל כדלקמן בהתאמה, החישוב,

((D/(D+E) מס לאחר לחברה הנורמטיבי החוב מחיר + ((E/(D+E) ידי על הנדרש התשואה שיעור 

 WACC = המניות בעלי

 .האמורים האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 המניות. בעלי ידי על הנדרש התשואה שיעור ראו -העצמי ההון מחיר

  

 האמפירי האומדן -(Debt of Cost Tax-After) מס לאחר לחברה הנורמטיבי החוב מחיר

 לימין(: )משמאל כדלקמן מחושב מס לאחר לחברה הנורמטיבי החוב למחיר

 לאחר לחברה הנורמטיבי החוב מחיר = מס לפני לחברה הנורמטיבי החוב מחיר (1 -המס )שיעור 

 מס

 

 .האמורים האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב
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 המס שיעור על מידע בהיעדר השולי. המס כשיעור מחושב בנוסחה המס לשיעור האמפירי האומדן

 החברה של וההפסד הרווח דוחות מתוך החברה, של האפקטיבי המס בשיעור נשתמש השולי

 עם בעולם ומילר(, )מודליאני המימון תורת לפי כידוע, החישוב. למועד שקדמו הרבעונים בארבעת

 קשר ללא וזאת המס" "מגן עקב סביר, במינוף בחוב, שימוש שעושה לחברה יתרון יש מיסים,

 הפירמה. בעיני ההלוואה לייעוד

  

 למחיר האמפירי האומדן -(Debt of Cost Tax-Pre) מס לפני לחברה הנורמטיבי החוב מחיר

 בשוק הסיכון חסרת הריבית שיעור של הצברם כסך מחושב מס לפני לחברה הנורמטיבי החוב

 הסיכון חסרת הריבית שיעור מעל מסוים בשיעור כמרווח החברה של האשראי סיכון ותוספת

 סיכון תוספת האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב החישוב. למועד בשוק,

 האומדן (.spread default) החברה של האשראי סיכון מרווח מכונה החברה של האשראי

 התשואות של שנתי( )בחישוב התקן כסטיית מחושב החברה, של האשראי סיכון למרווח האמפירי

 שנים. 5 של לתקופה המניה שערי של החודשיות

  

 המסתכם שווי אומדן לצורך התקשרות שמבצע מי -(Analyst Valuation) שווי מעריך

 שווי. הערכת בתוצאות

 

 מקובלים. חשבונאות בכללי כהגדרתם -(Assets Intangible) מוחשיים בלתי כסיםנ

  

 תפעול לצורך הדרושים אלה על העודפים נכסים -(Assets Operating Excess) עודפים נכסים

 עסק. של רגיל

  

 מוחשי בלתי נכס או ערך נייר בעסק, בעלות זכות עסק, -(Interest Subject) השווי הערכת נשוא

 שווי. הערכת לביצוע להתקשרות נשוא המהווה

 

 ארוכי חובותיה בגין משלמת שהחברה העלות הינה -(Borrowing of Cost) הזר ההון גיוס עלות

 החברה של הסיכון תוספת ניתוח בסיס על נקבעת והיא מס לצורכי מוכרת היא החיצוניים, הטווח

  מסוים. בשיעור כמרווח הסיכון, חסרת הריבית מעל

 

 בספרי החוב של הפנקסנית לעלותו האמפירי האומדן -(Debt of BV) החוב של הפנקסנית עלותו

 והמירות( )סטרייט החוב אגרות ובעלי לבנקים קצר לטווח החוב של הצברם כסך מחושבת החברה

 החוב. אגרות ובעלי לבנקים ארוך לטווח החוב בתוספת
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 של לפדיון התשואה שיעור בין זמן, נקודת בכל הקשר את המבטא עקום -לפדיון תשואות עקום

 לפדיון. הזמן טווח לבין זהה סיכון בעלות אג"ח

   

 ו/או עתידיות כלכליות הטבות של מוגדר, למועד נכון השווי, -(Value Present) נוכחי ערך

 המתאים. הנכיון בשיעור שימוש תוך המחושב ממכירה, תקבולים

  

 ערכם סך הינו פרוייקט או השקעה נכס של (NPV) הנקי הנוכחי ערכו -(NPV) נקי נוכחי ערך

 סך בניכוי לפרוייקט הקשורים הנכנסים( ,inflows) החיוביים המזומנים תזרימי של (PV) הנוכחי

 הנכיון בשיעור מהוונים היוצאים(, ,outflows) השליליים המזומנים תזרימי של יהנוכח ערכם

 הנכס(. של ההון מחיר )קרי, לו הראוי

  

  (.Value Residual) שייר ערך ראו -(Value Terminal) סופי ערך

 

 היוון של במודל הדיסקרטית, התחזית תקופת לסוף נכון הערך, – (Value Residual) שייר ערך

  מזומנים. תזרימי

 

 למדי מספק באופן תועד התשואה לבין חברה גודל בין המתאם -(Premium Size) גודל פרמיית

 כי מראים אמפיריים מחקרים אחרים. חוקרים ע"י והן Ibbotson G Roger פרופ' ע"י הן

 זמן לאורך סטטיסטי ומובהק עקבי באופן יותר גבוהות קטנות בחברות השקעות על התשואות

 מרצון שמשקיע נוספת תשואה הינה הגודל פרמיית גדולות. בחברות השקעות על התשואותמ

 NYSE/AMEX/NASDAQ -ה בבורסת הנסחרת קטנה חברה במניות השקעתו על לקבל יצפה

 קטנות הפרטיות החברות וכל מאחר בורסות. באותן הנסחרת גדולה חברה במניות השקעה לעומת

 ע"י  PS& 500  -ה מדד מתוך שנבחרה החברות וצתבקב ביותר, הקטנה מהחברה יותר

Ibbotson, ה במודל גודל פרמיית של הכללתה את לשקול צריך שווי שמעריך הרי-  Modified

CAPM. 

  

 לטווח התשואות של חישובים למצוא ניתן . Ibbotson:Yearbook Valuation SBBI של בספרו

 חולקו אלו תשואות בארה"ב. בבורסות הנסחרות הציבוריות החברות מניות כל של ארוך

 כי ברור באופן ממחישה בהמשך( )שתוצג התוצאות טבלת החברה. גודל על בהתבסס לעשירונים

 סטטיסטי ומובהק עקבי באופן יותר גבוהות קטנות ציבוריות חברות של הממוצעות התשואות

 ייפול שראלבי הטיפוסי הפרטי והעסק מאחר ענקיים. תאגידים של הממוצעות מהתשואות

 היא הזה העשירון עבור הסיכון שפרמיית הרי גודל, של במונחים (10th Decile) העשירי בעשירון
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 של הסיכון פרמיית לגבי יותר ירוק מושג לקבל מנת על השווי. למעריך רבה משמעות בעלת

 ילשנ ביותר( הקטנות מהחברות )המורכב העליון העשירון את חוצה Ibbotson הקטנות, המניות

 ביותר הקטנות הציבוריות מהחברות אחוז חמישה עבור התשואות חישוב באמצעות חלקים,

(10b Decile) לפניהן הבאות מהחברות אחוז חמישה ועבור (10a Decile.) מרשימות. התוצאות 

 אחוז חמישה עבור הגודל פרמיית ,Yearbook 2005 Edition Valuation SBBI על בהתבסס

 עבור הפרמיה מפעמיים יותר אחוז, 9.90 היא (10b Decile) ביותר קטנותה הציבוריות מהחברות

 אחוז(. 4.54 -)כ 10a Decile -ה חברות

 

 לרווח האמפירי האומדן -(Taxes and Interest Before Earnings -EBIT) תפעולי רווח

 ההפסדו הרווח על הדוחות מתוך (EBIT) התפעולי הרווח יתרת הינו (EBIT) החברה של התפעולי

 החישוב. למועד שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת החברה של

  

and Depreciation Taxes, Interest, Before Earnings -EBITDA ) פחת לפני תפעולי רווח

Amortization)- הפחת לפני החברה של התפעולי לרווח האמפירי האומדן (EBITDA) מחושב 

 החברה של המזומנים תזרימי על הדוחות מתוך וההפחתות הפחת יתרות של הצברם כסך

 מתוך (EBIT) התפעולי הרווח ויתרת החישוב למועד שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת

 החישוב. למועד שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת החברה של וההפסד הרווח על הדוחות

 

 קבוע רכוש ליחס האמפירי האומדן -(Assets Total Assets/ Fixed) נכסים לסך קבוע רכוש

 החברה במאזן הנכסים כל סך יתרת לבין הקבוע הרכוש יתרת שבין כיחס מחושב נכסים לסך

 החישוב. למועד

  

 לרכיב האמפירי האומדן -(Premium Risk Equity Total) בשוק הסיכון פרמיית רכיב

 אשר משקיע של המבט מנקודת )קרי, הבינלאומי המשקיע בשיטת נאמד בשוק הסיכון פרמיית

 מפותחים בשווקים הסיכון פרמיית רכיב של הצברם כסך ומחושב בעולם( מבוזר השקעותיו תיק

 CDS -ה מרווח )קרי, המדינה סיכון פרמיית ורכיב ועוד( גרמניה קנדה, אוסטרליה, )ארה"ב,

 ניתן שונות מדינות של הסיכון פרמיות לרכיבי אמפיריים אומדנים המדינה(. של בדולרים הנקוב

 .NYU -מ Damodaran של באתר למצוא

 

  הוגן: לשווי שגורות הגדרות שתי ישנן שווי, בהערכות יישום לצורך -(Value Fair) הוגן שווי

 למשל, הרלוונטית. הכספי הדיווח תמסגר ידי על מוגדר המונח בלבד, כספי דיווח למטרות .1

 מתקבל שהיה המחיר הבא: באופן מוגדר המונח  (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח בתקני
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 משתתפים  בין רגילה בעיסקה התחייבות העברת בגין משולם שהיה מחיר או נכס במכירת

 (IFRS 13) "הוגן שווי "מדידת 13 בינלאומי כספי דיווח תקן מקור: המדידה. במועד בשוק

  (.IASB) בינלאומיים  חשבונאות לתקני הוועדה של

 שווי במונח שימוש העושים חוקים יש מסוימות למדינות בלבד, משפטיים עניינים לצורכי .2

 עשוי המונח בלבד, משפטיים ענייני לצורכי לפיכך, ושותפים. מניות בעלי של בעניינים הוגן

  מסוים. שיפוט רבאיזו פסיקה או חוק ידי על מוגדר להיות

  

 העצמי ההון של השוק לשווי האמפירי האומדן -(Equity of MV) העצמי ההון של השוק שווי

 בבורסה למסחר הרשום בהון המניה של מתואם הלא הנעילה שער כמכפלת מחושב בבורסה

 הנעילה שער כמכפת המחושב בבורסה האופציות כתבי של השוק שווי בתוספת החישוב למועד

 למועד סדרה אותה של בבורסה למסחר הרשום בהון אופציות כתבי סדרת כל של מתואם הלא

 המירות( הלוואות לטובתה שהועמדו )או להמרה חוב איגרות הנפיקה והחברה במידה החישוב.

 ולנכות הגלומות ההמרה אופציות שווי את להוסיף יש את העצמי ההון לשווי להוסיף שיש הרי

 אופציות ושווי היות counting Double למנוע מנת )על החוב של השוק ימשוו בהתאמה שוויין את

 האג"ח(. סדרות של השוק בשווי כלולות כבר הגלומות ההמרה

  

 מחושב בבורסה החוב של השוק לשווי האמפירי האומדן -(Debt of MV) החוב של השוק שווי

 הרשום בהון והמירות( )סטרייט חוב איגרות סדרת כל של מתואם הלא הנעילה שער כמכפלת

 לטווח החוב של הפנסקנית עלותו בתוספת החישוב למועד סדרה אותה של בבורסה למסחר

 לטווח החוב של הפנסקנית עלותו בתוספת אחרים, פיננסיים ולגופים הבנקאית למערכת ארוך

 החזר בגין השוטף החלק את בחובו הכולל אחרים פיננסיים ולגופים הבנקאית למערכת קצר

Double  למנוע מנת )על חוב אגרות בגין השוטף החוב חלק בניכוי אך לבנקים ואותהלו

counting האג"ח(. סדרות של השוק בשווי כלול כבר חוב אגרות בגין השוטף החוב וחלק היות 

  

 פירמה. שווי ראו -(Capital of MV) ההון של השוק שווי

  

 פעילות. שווי ראו -(alCapit Invested of MV) שהושקע ההון של השוק שווי

  

 של רלוונטי, אם היישום, לפני שהתקבל השווי -(Value adjustment-Pre) התאמה לפני שווי

  השווי. הערכת לצורך פרמיה או נכיון
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 של השוק כשווי מחושב הפעילות לשווי האמפירי האומדן -(Value Enterprise) פעילות שווי

 החברה במאזן המזומן בניכוי החישוב למועד בבורסה החוב של השוק שווי בתוספת העצמי ההון

 לימין(: )משמאל כדלקמן החישוב למועד

 הפעילות שווי = העצמי ההון של השוק שווי + החוב של השוק שווי - המזומן

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 ההון של השוק כשווי מחושב הפירמה לשווי האמפירי האומדן -(Value Firm) פירמה שווי

 לימין(: )משמאל כדלקמן החישוב למועד בבורסה החוב של השוק שווי בתוספת בבורסה העצמי

 הפירמה שווי = העצמי ההון של השוק שווי + החוב של השוק שווי

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 העצמי. ההון של השוק שווי ראו -(Capitalization Market) שוק שווי

  

 רכוש שבו מזומנים, שווי של במונחים המובע המחיר, -(Value Market Fair) הוגן שוק שווי

 שאינה עסקה במסגרת הפועלים היפותטי, מרצון מוכר לבין היפותטי מרצון קונה בין ידיים יחליף

 מוכרח אינו מהם אחד כאשראף מוגבל, ובלתי פתוח בשוק הצדדים בין מיוחדים מיחסים מושפעת

  הרלוונטיות. העובדות לגבי סביר ידע יש לשניהם וכאשר למכור או לקנות

  

 יתרת שבין כיחס מחושב הנקי הרווח לשולי האמפירי האומדן -(Margin Net) הנקי הרווח שולי

 בארבעת החברה של וההפסד הרווח דוחות מתוך ההכנסות סך יתרת לבין לתקופה הרווח

 לימין(: )משמאל כדלקמן החישוב, דלמוע שקדמו הרבעונים

 הנקי הרווח שולי = לתקופה הרווח / ההכנסות סך

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 לשולי האמפירי האומדן -(Margin Operating Tax-After) מס לאחר התפעולי הרווח שולי

 לימין(: )משמאל כדלקמן מחושב מס לאחר התפעולי הרווח

 מס לפני התפעולי הרווח שולי = T - (1 EBIT) / כנסותהה סך

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 לשולי האמפירי האומדן -(Margin Operating Tax-Pre) מס לפני התפעולי הרווח שולי

 לימין(: )משמאל כדלקמן מחושב מס לפני התפעולי הרווח
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 מס לפני התפעולי הרווח שולי = EBIT / ההכנסות סך

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 שיטה – (Method Flow Cash Discounted) העתידיים המזומנים תזרימי היוון שיטת

 תוך מחושב עתידיים חזויים נטו מזומנים תזרימי של הנוכחי הערך לפיה ההכנסה בגישת הנכללת

 נכיון. בשיעור שימוש

 

 גישות. במסגרת שווי לקבוע ספציפית דרך -(Method Valuation) שווי הערכת שיטת

   

 מחדש ההשקעה לשיעור האמפירי האומדן -(Rate Reinvestment) מחדש ההשקעה שיעור

 לימין(: )משמאל כדלקמן מחושב

 ההשקעה שיעור = נטו( הוניות, השקעות + התפעולי החוזר בהון )שינויים / T - (1 EBIT) סך

 מחדש

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 ניכיון. שיעור ראו -(Rate Capitalization) היוון שיעור

  

 האפקטיבי המס לשיעור האמפירי האומדן -(Rate Tax Effective) האפקטיבי המס שיעור

 מתוך ההכנסה על המיסים לפני הרווח יתרת לבין ההכנסה על המיסים יתרת שבין כיחס המחושב

 להשתמש נעדיף החישוב. למועד שקדמו הרבעונים בארבעת החברה של וההפסד הרווח דוחות

 מדווחים. אינם הם אך שוליים מס בשיעורי

  

 שיעור הינו השולי המס לשיעור האמפירי האומדן -(Rate Tax Marginal) השולי המס שיעור

 החקיקה פי על רה,החב על החל ארוך לטווח הנורמטיבי השולי הסטטוטורי התאגידי המס

 .הידועה האחרונה

  

 הרווחים לשיעור האמפירי האומדן -(Ratio Retention) מחולקים הבלתי הרווחים שיעור

 לימין(: )משמאל כדלקמן המחולקים, הרווחים שיעור של 1 -ל כמשלים מחושב מחולקים הבלתי

  מחולקים הבלתי הרווחים שיעור = 1 - המחולקים הרווחים שיעור

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה בלחישו

  

 הרווחים לשיעור האמפירי האומדן -(Ratio Payout Dividend) המחולקים הרווחים שיעור

 הרווח הכל סך יתרת לבין בחברה המניות לבעלי הדיבידנדים יתרת שבין כיחס מחושב המחולקים
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 שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת החברה של בהון השינויים על הדוחות מתוך לתקופה הכולל

 החישוב. למועד

  

 לשיעור האמפירי האומדן -(Rate Riskless) בשוק הטווח ארוכת הסיכון חסרת הריבית שיעור

 של )ברוטו( לפדיון התשואה שיעור פי על מחושב בשוק הטווח ארוכת הסיכון חסרת הריבית

 ביותר, הארוך (Duration ח"מ,)מ הממוצע החיים משך בעלת ממשלתיות, חוב איגרות סדרת

 החישוב. למועד

  

 לשיעור האמפירי האומדן -(Equity of Cost) המניות בעלי ידי על הנדרש התשואה שיעור

Asset (Capital CAPM ) -ה מודל באמצעות מחושב המניות בעלי ידי על הנדרש התשואה

Model Pricing לימין(: )משמאל כדלקמן 

 שיעור = בשוק הארוכה הסיכון חסרת הריבית שיעור + הביתא בשוק( הסיכון פרמיית )רכיב

 המניות בעלי ידי על הנדרש התשואה

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 שהושקע ההון על התשואה או (Capital on Return -ROC) ההון על התשואה שיעור

(Capital Invested on Return -ROIC)- ההון על לתשואה ריהאמפי האומדן ( Return -ROC

Capital on) שהושקע ההון על לתשואה או (Capital Invested on Return -ROIC) מחושב 

 לימין(: )משמאל כדלקמן

 T - (1 EBIT = ROC) / העצמי( ההון של הפנקסני הערך + החוב של הפנקסנית עלותו - )המזומן

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

 

 של הצברם כסך מחושב (Capital of BV) ההון של הפנקסני לערך האמפירי האומדן כי נזכיר

 בעוד החישוב למועד החברה במאזן העצמי ההון של הפנסקני והערך החוב של הפנקסנית עלותו

 העצמי ההון של הפנקסני כערך מחושב (Capital Invested) שהושקע להון האמפירי שהאומדן

 נכון יותר החישוב.לפיכך למועד החברה במאזן המזומן בניכוי החוב של הפנקסנית עלותו תבתוספ

  .ROC ולא ROIC האמור ליחס לקרוא

  

 לשיעור האמפירי האומדן -(Equity on Return -ROE) העצמי ההון על התשואה שיעור

 של הפסדוה הרווח דוחות מתוך לתקופה הרווח שבין כיחס מחושב העצמי ההון על תשואה

 במאזן העצמי ההון של הפנסקני הערך לבין החישוב למועד שקדמו הרבעונים בארבעת החברה

 הינו החישוב למועד החברה במאזן העצמי ההון של הפנסקני הערך החישוב.אם למועד החברה

  .ROE -ה את אומדים לא אזי שלילי
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 התשואה ליחס האמפירי האומדן -(ROE cash-Non) מזומן-א העצמי ההון על התשואה שיעור

 לימין(: )משמאל כדלקמן מחושב מזומן-הא העצמי ההון על

cash-Non  = לתקופה( הרווח - שהתקבלה )הריבית / העצמי( ההון של הפנקסני הערך - )המזומן

ROE 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 לערך מסוים כספי סכום להמיר מנת על המשמש תשואה שיעור -(Rate Discount) כיוןנ שיעור

  נוכחי.

  

 החזוי או הממומש בערך שינוי ו/או )הפסד( הכנסה של סכום -(Return of Rate) תשואה שיעור

 השקעה. מאותה כאחוז המתבטא השקעה, של

  

 על הכולל התשואה לשיעור האמפירי האומדן -(Return of Rate Total) כולל תשואה שיעור

 במהלך הערך נייר מחיר של הערך מעליית )כתוצאה ההון תשואת הצברם כסך מחושב ערך נייר

 השנה(. במהלך קופונים או דיבידנד מחלוקת )כתוצאה ההכנסה ותשואת השנה(

  

 בממוצע או כלשהו תשואות במדד מהמניות אחת כל של משקלה - שוק שווי בסיס על שקלול

  המניות(. מספר כפול )מחיר שלה השוק לשווי פרופורציונאלי אחר

 

 התונים. סדרת של פשוט ממוצע -אריתמטית תשואה תוחלת

  

 התוחלת דריבית(. ריבית )קרי, המורכב התשואה שיעור -גיאומטרית תשואה תוחלת

 על כלשהו תיק של בפועל הביצועים ממוצע של מדד הינה כלשהי תשואות סדרת של הגיאומטרית

  זמן. תקופת פני

  

 נייר בעסק, בעלות זכות עסק, שווי של אומדן -(Value of Conclusion) השווי הערכת תוצאות

 בהתקשרות מתאימים שווי הערכת נוהלי של יישום ידי על שהתקבל מוחשי, בלתי נכס או ערך

 בהתבסס השוויים לטווח או לשווי באשר מקצועי דעת בשיקול שימוש תוך שווי, הערכת לביצוע

   כאמור. נוהלים על

  

 של לאינפלציה המותאמת התשואה ריאליים. במונחים תשואות -לאינפלציה אמתמות תשואה

 הנכס. של הנומינלית מהתשואה האינפלציה של גיאומטרי ניכוי באמצעות מחושבת כלשהו נכס
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 המחיר משינוי הנובע הכולל התשואה שיעור של הרכיב -(Yield Earnings) הנקי הרווח תשואת

 מכפיל של כהופכי מחושב הרווח לתשואת האמפירי נתונה.האומדן פהתקו פני על כלשהו נכס של

 למניה והמדולל הבסיסי הרווח שבין כיחס מחושב הרווח לתשואת האמפירי האומדן הנקי. הרווח

 החישוב למועד שקדמו הרבעונים בארבעת המוערכת החברה של וההפסד הרווח על הדוחות מתוך

 החישוב. למועד ערכתהמו החברה מניית של הנעילה שער לבין

  

 האומדן -(Firm to Flow Cash Free -FCFF) הפירמה של החופשי המזומנים תזרים

 לימין(: )משמאל כדלקמן (FCFF) הפירמה של החופשי המזומנים לתזרים האמפירי

 FCFFי= T - (1 EBIT) - ההוניות( ההשקעות - )הפחת - מזומן-הא החוזר בהון שינויים

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב

  

 המניות. לבעלי הפנוי המזומנים תזרים ראו -העצמי ההון של החופשי המזומנים תזרים

  

 הפירמה. של החופשי המזומנים תזרים ראו -המניות ולבעלי החוב לבעלי הפנוי המזומנים תזרים

  

 האומדן -(Equity to Flow Cash Free -FCFE) המניות לבעלי הפנוי המזומנים תזרים

  לימין(: )משמאל כדלקמן (FCFE) המניות לבעלי הפנוי המזומנים לתזרים האמפירי

 הרווח - ההוניות( ההשקעות - )הפחת - מזומן-הא החוזר בהון שינויים - נטו קרנות, פירעון

 FCFE= לתקופה

 כאשר:

 הלוואות של קרנות רעוןפי + חוב איגרות של קרנות פירעון - הלוואות קבלת - חוב איגרות הנפקת

 נטו קרנות, פירעון =

 

 האמורים. האומדנים את ראו לעיל הנוסחה לחישוב
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 רקע )הפרקטיקה הנוהגת( .ב

I)  של עסקיםלהערכת שווי הפרקטיקות הנהוגות 

, מתוארות שיטות Wileyהוצאת  Corporate Financeשכותרתו  Damodaranבספרו של 

 הניתנות לסיווג תחת מספר גישות עקרוניות.  של עסקיםשווי  הערכתאנליטיות ל

 הינן: של עסקיםהגישות המקובלות להערכת שווי 

 (.DCF- Discounted Cash Flows) תזרימי המזומנים המהווניםגישת  .1

 (.Relative Valuationהיחסית ) הערכת השוויגישת  .2

 (.NAV- Net Asset Valueגישת שווי נכסי נקי ) .3

גישת אחזקה( באמצעות  ן וחברות"של עסקים )מלבד חברות נדלמקובל לאמוד את שוויים 

 .תזרימי המזומנים המהוונים

 המזומנים תזרימי ידי-על העסק נקבע תזרימי המזומנים המהוונים שוויו שלגישת  פי-על

 שתזרימי הרי עסק של במקרה כאשר, הכלכליים חייו לאורך ממנו לנבוע הצפויים

 :שונות הערכה שיטותשתי ב להימדד עשויים ממנו הנובעים המזומנים

 (FCFF- Free Cash Flows to Firm) הפירמה ברמת יםהחופשי המזומנים מיתזרי .1

 FCFE- Free Cash Flows to) המניות בעלי ברמת יםהחופשי המזומנים מיתזרי .2

Equity) 

( DCFהשיטה הנפוצה ביותר להערכת שווי של עסקים בגישת תזרימי המזומנים המהוונים )

(, לפיה שווי ההון העצמי FCFF) הינה שיטת תזרימי המזומנים החופשיים ברמת הפירמה

 המהוונים למועד ההערכה תזרימי המזומנים הפנויים ך הצברם שלמוגדר כס עסקשל 

( ובתוספת יתרות Dבניכוי החוב הפיננסי ברוטו של החברה לבנקים ובעלי איגרות החוב )

 (, כדלקמן:Cashנזילות שלה )מזומן, שווי מזומן והשקעות 

 
 

CashD
gWACC

WACC

FCFF

WACC

FCFF
Equity

t
t

t 










5

6

5

1

1

1
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 ( מחושבים באופן הבא:FCFF) הפירמה ברמתתזרימי המזומנים החופשיים בנוסחה זו 

    NCWCDeprExCaptEBITFCFF  1
 

 כאשר:

EBIT - של העסק לפני הוצאות מימון ומסים  תפעוליהרווח ה 

t -  של העסק המס האפקטיבישיעור 

ExCap - 
, נטו, המוגדר כרכישת רכוש קבוע בתוספת השקעה ברכוש קבוע

 רכישת נכסים בלתי מוחשיים ובניכוי התמורה ממימוש רכוש קבוע

Depr - של העסק פחתותהפחת והה 

NCWC -  של העסק מזומןשינוי בהון החוזר הלא 

 

( הינו FCFFברמת הפירמה ) יםהחופשי המזומנים מיתזרישיעור הנכיון המשמש להיוון 

( של WACC- Weighted Average Cost of Capitalעלות ההון הממוצעת המשוקללת )

 מקורות המימון לפעילות החברה המחושבת באופן הבא:

 
ED

D
tk

ED

E
kWACC de





 1

 

 כאשר:

ek -  העסקעלות ההון העצמי של 

dk -  העסקעלות החוב הנורמטיבית של 

t - העסקשל  שיעור המס האפקטיבי 

 EDD  -  העסקיחס המנוף הפיננסי של 

 EDE  - העסקשל יחס המנוף הפיננסי של  1 -המשלים ל 
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( DCFבגישת תזרימי המזומנים המהוונים ) של עסקיםהשיטה הפחות נפוצה להערכת שווי 

(, לפיה שווי ההון העצמי FCFEברמת בעלי המניות ) יםהחופשי המזומנים מיתזריהינה שיטת 

 תזרימי המזומנים הפנויים של החברה, כדלקמן:הצברם ך מוגדר כסשל עסק 

 
 

gCAPM

CAPM

FCFE

CAPM

FCFE
Equity

t
t

t











5

6

5

1

1

1 

( מחושבים באופן FCFEברמת בעלי המניות ) יםהחופשי המזומנים מיתזריבנוסחה זו 

 הבא:

     DRNCWCDRDeprExCapIncomeNetFCFE  11
 

 כאשר:

IncomeNet - של העסק נקיהרווח ה 

DR -  העסקיחס המנוף הפיננסי של 

ExCap - 
המוגדר כרכישת רכוש קבוע בתוספת , נטו, השקעה ברכוש קבוע

 רכישת נכסים בלתי מוחשיים ובניכוי התמורה ממימוש רכוש קבוע

Depr - של העסק פחתותהפחת והה 

NCWC - של העסק שינוי בהון החוזר הלא מזומן 

( FCFEבעלי המניות )ברמת  יםהחופשי המזומנים מיתזריהנכיון המשמש להיוון שיעור 

(, כלומר, שיעור ההיוון CAPM- Capital Asset Pricing Modelהינו עלות ההון העצמי )

 הנדרש על ידי בעלי המניות המחושב באופן הבא:

lf ERPRCAPM  
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 כאשר:

  









E

D
tul 11

 

 כאשר:

fR - שיעור הריבית חסרת הסיכון 

ERP - רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון 

l -  של העסקהביתא הממונפת 

u -  של העסקהביתא הלא ממונפת 

t - של העסק שיעור המס האפקטיבי 

ED  משווי האקוויטי היחס של החוב פיננסי ברוטו - /

 

 Stage FCFF-2 -שיטת האמצעות ב DCF -מקובל להשתמש בגישת הלהערכת שווי עסקים 

לבחון את מקובל כאינדיקציה וכמבחן סבירות נוסף ו Stage FCFE-2-בשיטת הו/או 

 Stable FCFE -בשיטת הו/או  Stable FCFF -שיטת האמצעות ב התוצאות המתקבלות

 אשר מהווים מקרה פרטי של שיטת המכפיל.
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 . 31.12.2015 -בדוגמא שלהלן מועד הערכת השווי הינו יום ה

 

I)  ה שיטתחישוב על בסיס  -1שיטה- Stable FCFE  

 
₪ מיליון  89.9 -לעומת כ₪, מיליון  99.8 -כ עמד על 2015בשנת  XXX חברהשל נקי הרווח ה

  .2013בשנת ₪ מיליון  83.8 -וכ 2014בשנת 

 %15.99 -לכ 2013בשנת  %14.97 -עלתה מכשל החברה ( ROEהתשואה על ההון העצמי )

 . 2015בשנת 

עמדה על  2015בשנת  של החברה (Net Capital Expenditures) , נטוההשקעה ברכוש קבוע

  ₪.מיליון  23.9 -בעוד שהפחת עמד על כ₪, מיליון  12.4 -כ

 -נאמד בכ 2015בשנת של החברה ( Cash Working Capital-Nonההון החוזר הלא מזומן )

וכתוצאה מכך שיעור ההון החוזר הלא ₪, מיליון  2,280.2 -על הכנסות של כ₪ מיליון  254.7

 .%11.17 -מזומן מתוך ההכנסות נאמד בכ

 

שלת ישראל לתקופה ארוכה ככל שיעור התשואה לפדיון על איגרות חוב צמודות מדד של ממ

רכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון  , למועד ההערכה.%1.55 -שנים( עמד על כ 29.4האפשר )

 .(31.12.2015הערכת השווי ), למועד %6.00 -הרלוונטי נאמד בכ

 

( של ROEננרמל את הרווחים, ועל מנת לעשות זאת נשתמש בשיעור תשואה על הון עצמי )

נניח כי  השנים האחרונות. 5 -שיעור התשואה הממוצע על ההון העצמי ב, שהינו %15.26

השנים  5 -החברה תשמור על נתח השוק שלה מה שימנע ממנה להציג צמיחה גבוהה. ב

אנו נניח שיעור צמיחה פרמננטי . %6.7האחרונות, שיעור הצמיחה של ההכנסות עמד על 

 .מקומית()לפי קצב צמיחת האוכלוסיה ה %1.65ארוך טווח של 

 

Cash -Non( וההון החוזר הלא מזומן ) Depr -Cap Ex) בפחת כלכלי ותנניח שההשקע

Working Capital)  מסך ההכנסות,  %11.17 -ו -%0.50ימשיכו להוות של החברה

ההון ערכם הפנסקני של )סך הצברם של  בספרים יחס החוב הפיננסי ברוטו להון בהתאמה.

של החברה הינו ( Book Debt to Capital)( בספרי החברה העצמי והחוב הפיננסי ברוטו

נניח כי החברה תממן את השקעותיה מחדש באמצעות יחס זה )במקום ביחס של ; %40.60

 כמקובל בענף(. %22.40
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 :-, המורכבת מ1.14נשתמש בביתא ממונפת של 

I) הביתא הלא ממונפת הממוצעת הענפית של חברות בענף ה- sComputer Service  

 .0.94 -)בארה"ב( שנאמדה בכ

II)  %26.75שיעור מס אפקטיבי של . 

III) ( היחס הענפי הממוצע של חוב להון העצמיMarket D/E Ratio לפי שווי שוק )

(%28.87.) 

 

 בשלב הראשון, ננרמל את הרווחים:

 ( 2015ערך הספרים של ההון העצמי = )מיליון  623.8.₪ 

  = %15.26שיעור התשואה הצפוי על ההון העצמי 

  = מיליון  ₪95.2 = מיליון  623.8*  0.1526הרווח הנקי המנורמל בשנה הבאה.₪ 

 

 בשלב השני, נאמוד את צרכי ההשקעה מחדש:

  מיליון  -11.5( = 12.4 – 23.2= ) בפחת כלכליההשקעה הנוכחית.₪ 

  מיליון  -₪11.7 = מיליון  -11.5( * 1.0165= ) בפחת כלכליההשקעה הצפויה.₪ 

 מיליון  2,280.2הנוכחיות =  ההכנסות.₪ 

 ( = 1.0165ההכנסות הצפויות בשנה הבאה * )מיליון  ₪2,317.8 = מיליון  2,280.2.₪ 

   = מיליון  4.2( = 2,317.8 – 2,280.2* ) 0.1117השינוי הצפוי בהון החוזר הלא מזומן.₪ 

 

 :בשלב השלישי, נאמוד את עלות ההון העצמי

 %8.38=   %1.55+  1.14( * %6.00) =העצמי עלות ההון

נזכיר רק כי הנחת העבודה שלנו היא שהחברה תממן את השקעותיה מחדש באמצעות יחס 

ההון העצמי והחוב ערכם הפנסקני של )סך הצברם של  בספרים החוב הפיננסי ברוטו להון

 .%40.60 -אשר נאמד בכ (Book Debt to Capital)( בספרי החברה הפיננסי ברוטו

 

Free  -FCFEהרביעי, נאמוד את תזרים המזומנים החופשי ברמת בעלי המניות )בשלב 

Cash Flow to Equity הבאה )קרי, השנה המייצגת(( לשנה: 

  = מיליון  95.2הרווח הנקי הצפוי.₪ 

  של יחס החוב להון בספרים = 1 -במשלים ל בפחת כלכליבניכוי מכפלת ההשקעה               

 ₪. מיליון  ₪6.9 = מיליון  -11.7( * 1 - 0.4060)

 של יחס החוב להון  1 -בניכוי מכפלת השינוי הצפוי בהון החוזר הלא מזומן במשלים ל

 ₪. מיליון  ₪2.5 = מיליון  4.2( * 1 - 0.4060בספרים = )

 לפיכך אומדן ה- FCFE מיליון  99.6 -לשנה הבאה נאמד על ידינו בכ.₪ 
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 : Stable FCFE-ההון העצמי של החברה בשיטת הבשלב החמישי, נחשב את שווי 

  = %8.38עלות ההון העצמי 

  = %1.65שיעור צמיחה פרמננטי ארוך טווח. 

 ( = 0.0838 - 0.0165שווי ההון העצמי / )מיליון  ₪1,479.8 = מיליון  99.6.₪ 

 מיליוני ש"ח. 1,479.8 -ו כהינ  Stable FCFE-שיטת ה בלפיכך, שווי החברה ע"
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II)  ה שיטתחישוב על בסיס  -2שיטה- Stable FCFF  

 

ושיעור ₪ מיליון  160.1 -עמד על כ XXXת ברחשל  (EBITהרווח התפעולי ) 2015בשנת 

 .%37.89 -המס האפקטיבי שלה עמד על כ

₪( מיליון  426.5בהתבסס על הרווח התפעולי ועל ערכי הספרים של החוב הפיננסי ברוטו )

, עמד שיעור התשואה על ההון לאחר 2015של החברה לשנת  ₪(מיליון  623.8)וההון העצמי 

 . %26.75 -( של החברה על כTax Return on Invested Capital)-Afterמס 

שווי השוק של החוב )המונח כמשקף בקירוב את עלותו הפנקסנית בספרי החברה( הינו 

 ₪.מיליון  426.5

 

)בארה"ב(  Computer Services -של חברות בענף ההביתא הלא ממונפת הממוצעת הענפית 

  .0.94 -הינה כ

 

, על בסיס ניתוח %3.90 -עלות החוב הנורמטיבית של החברה, אשר נאמדה על ידינו בכ

תוספת הסיכון של החברה מעל הריבית חסרת הסיכון, אשר נאמדה על ידינו כמרווח 

איגרות חוב צמודות מדד של  כאמור, שיעור התשואה לפדיון על .%2.35 -בשיעור של כ

שנים( ורכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון  29.4ממשלת ישראל לתקופה ארוכה ככל האפשר )

 , בהתאמה.%6.00 -ו %1.55 -נאמדו למועד ההערכה בכ

 

עוד נניח כי שיעור הצמיחה של החברה הינו שיעור הצמיחה הפרמננטי ארוך הטווח אשר 

 יחת האוכלוסיה המקומית.על בסיס קצב צמ %1.65 -נאמד בכ

 

 בשלב הראשון, נאמוד את שיעור ההשקעה מחדש הצפוי )משמאל לימין(

ROC /g   =%11.17  /%1.65   =%14.78  

 

 :המשוקלל בשלב השני, נאמוד את עלות ההון

 = 1.14=  0.94[* 1 ( +0.2675-1( * )0.2887])  הביתא הממונפת מחדש. 

 ( = %6.00עלות ההון העצמי * )%8.38=   %1.55+  1.14. 

 %2.86( = %1.55+  %2.35( )0.2675-1מס = )-עלות החוב לאחר. 

  מאחר ושיעור החוב הפיננסי לאקוויטי(D/E)  הרי שיחס  %28.87לפי שווי שוק הינו

 %22.40[ הינו D/(D+ E)המנוף הפיננסי ]

 %7.14  =%8.38( * 0.7760+ ) %2.86( * 0.2240= )המשוקלל עלות ההון. 
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Free  -FCFEהשלישי, נאמוד את תזרים המזומנים החופשי ברמת הפירמה )בשלב 

Cash Flow to Firm הבאה )קרי, השנה המייצגת(( לשנה: 

 ( = 1.0165( * )0.2675-1הרווח התפעולי לאחר מס הצפוי * )₪119.2 = מיליון  160.1 

 ₪.מיליון 

 ( = 0.1478בניכוי צרכי ההשקעה הצפויה * )מיליון  ₪17.6 = מיליון  119.2.₪ 

 לפיכך אומדן ה- FCFF מיליון  101.6 -לשנה הבאה נאמד על ידינו בכ.₪ 

 

  Stable FCFF-בשלב הרביעי, נחשב את שווי הפירמה בשיטת ה

 %7.14=  המשוקלל עלות ההון 

  = %1.65שיעור צמיחה יציבה לטווח ארוך. 

 ( = 0.0714 - 0.0165שווי הנכסים התפעוליים / )מיליון  1,848.9=  ₪מיליון  101.6.₪ 

  = מיליון  208.7שווי המזומן וני"ע סחירים.₪ 

  מיליון  2,057.6לפיכך, שווי הפירמה הינו.₪ 

 

 בשלב החמישי, נחשב את שווי ההון העצמי:

  מיליון  2,057.6שווי הפירמה הינו.₪ 

  מיליון  426.5שווי החוב הינו.₪ 

  מיליון  1,631.1לפיכך, שווי ההון העצמי הינו.₪ 

 מיליוני ש"ח. 1,631.1 והינ  Stable FCFF-שיטת ה בלפיכך, שווי החברה ע"
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III)  ה שיטתחישוב על בסיס  -3שיטה- Stage FCFE-2 

 

שיעור התשואה לפדיון על איגרות חוב צמודות מדד של ממשלת ישראל לתקופה ארוכה ככל 

 .(31.12.2015השווי )הערכת , למועד 1.55% -שנים( עמד על כ 29.4האפשר )

, ₪מיליון  2,280.2 -הכנסות של כ, ₪מיליון  99.8 -רווח נקי של כה לחברה הי 2015בשנת 

מיליון  12.4 -הפחת וההפחתות עמדו על כו₪ מיליון  23.9 -של כ , נטוהשקעה ברכוש קבוע

.₪ 

 :כדלקמן הינןהנחות העבודה 

 

 , למועד ההערכה.6.00% -בכרכיב פרמיית הסיכון בשוק ההון הישראלי נאמד 

 .8.38%=   1.55%+  1.14( * 6.00%עלות ההון העצמי = )
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 ₪.מיליון  ₪125.49 = מיליון  123.45( * 1.0165)המייצגת( = ) 6הרווח הנקי הצפוי בשנה 

מיליון  12.4( * 1.0435)5( * 1.0165)1)המייצגת( =  6בשנה  ברכוש קבוע, נטוההשקעה הצפויה 

 ₪.מיליון  ₪15.59 = 

 ₪5.30 = מיליון  15.59( * 1/  293.99%)המייצגת( = ) 6בשנה  יםהצפוי וההפחתות הפחת

 ₪.מיליון 

 15.59) ₪מיליון  10.28הינה  )המייצגת( 6בשנה  בפחת כלכלילפיכך, ההשקעה הצפויה 

 ₪(מיליון  15.59 פחות ₪מיליון 

 ₪.מיליון  ₪2,821.17 = מיליון  2,280.2( * 1.0435)5=  5ההכנסות בשנה 

 ₪.מיליון  ₪2,867.71 = מיליון  2,280.2( * 1.0435)5( * 1.0165)1=  6ההכנסות בשנה 

 5.17( = 2,867.71 – 2,821.17* ) 0.1110)המייצגת( =  6לפיכך, השינוי בהון החוזר בשנה 

 ₪.מיליון 

  =)המייצגת(  6הצפוי בשנה  (FCFE) ברמת בעלי המניות יחופשתזרים המזומנים ה

 ₪.מיליון  113.50=  125.49 -( 10.28)*(1-0.2240)  -( 5.17)*(1-0.2240)

מיליון  1,685.84= ₪ מיליון  113.50(/ 0.0165 - 0.0838)( = Terminal Valueערך השייר )

.₪ 

=  100.53+ 96.79+  93.19+  89.72+ 86.39+ 1,685.84(/1.0838)4.5 שווי ההון העצמי =

 ₪.מיליון  1,640.16

 מיליוני ש"ח. 1,640.16 נוהי Stage FCFE -2-שיטת ה בלפיכך, שווי החברה ע"
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IV)  ה שיטתחישוב על בסיס  -4שיטה- Stage FCFF-2 

שיעור התשואה לפדיון על איגרות חוב צמודות מדד של ממשלת ישראל לתקופה ארוכה ככל 

 .הערכת השווי, למועד 1.55% -שנים( עמד על כ 29.4האפשר )

 ₪ מיליון  160.1 -כ עמד על 2015בשנת  XXX חברה( של EBITהתפעולי )רווח ה

 .1.14 = 0.94[* 1 ( +1-0.2675( * )0.2887])   הביתא הממונפת מחדש =

 .8.38%=   1.55%+  1.14( * 6.00%עלות ההון העצמי = )

 .2.86%( = 1.55%+  2.35%( )1-0.2675מס = )-עלות החוב לאחר

הרי שיחס המנוף  28.87%לפי שווי שוק הינו  (D/E)נסי לאקוויטי מאחר ושיעור החוב הפינ

 22.40%[ הינו D/(D+ E)הפיננסי ]

 .7.14% = 8.38%( * 0.7760+ ) 2.86%( * 0.2240= ) המשוקלל עלות ההון

 :כדלקמן הינןהנחות העבודה 
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מיליון  151.50= ₪ מיליון  149.04( * 1.0165) =)המייצגת(  6הצפוי בשנה  EBIT(1-t) -ה

.₪ 

 ₪66.65 = מיליון  151.50*  0.4399  )המייצגת( = 6צרכי ההשקעה מחדש הצפויים בשנה 

 ₪.מיליון 

)המייצגת( =  6הצפוי בשנה  (FCFF) החופשי ברמת הפירמהלפיכך, תזרים המזומנים 

 ₪.מיליון  84.86 = 151.50 – 66.65

מיליון  1,544.33= ₪ מיליון  84.86(/ 0.0165 - 0.0714)( = Terminal Valueערך השייר )

.₪ 

 :₪מיליון  1,863.60 הינושווי הנכסים התפעוליים 

4.5(1.0714/)1,544.33 +62.50+61.19 +63.83 +65.18  +66.57 

 ₪.מיליון  1,863.60שווי הנכסים התפעוליים = 

 ₪.מיליון  208.7שווי המזומן וני"ע סחירים = 

 ₪.מיליון  2,072.29לפיכך, שווי הפירמה הינו 

 ₪.מיליון  426.5שווי החוב הינו 

 ₪.מיליון  1,645.83 לפיכך, שווי ההון העצמי הינו

 מיליוני ש"ח. 1,645.83הינו  Stage FCFF -2-שיטת ה בלפיכך, שווי החברה ע"
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II)  גילויי הדעת דוגמא להערכת שווי פעילות עסקית הנהוגה בפרקטיקה )לא לפי

 של הלשכה(

 . 2010בדצמבר  31ליום  AAAהערכת שווי פעילות חברת דוגמא ל

 השווי הערכת מבוססת עליהם המידע מקורות .1

 מאי"ה מערכת עניין בעלי אחזקות maya.tase.co.il (17/10/2011) 

 כוח דוח לכבלי עולמי ביקוש CRU 2010 ינואר מחודש  

 ואלומיניום,  הנחושת מחירי תחזיתBloomberg 17/1/2011 

 שבין התשואות פער על המבוססים בישראל לצרכן המחירים במדד צפויים שינויים 

 שערי חברת – שקליות ממשלתיות ח"אג לבין א"לט מדד ח ממשלתיות צמודות"אג

 .מ"בע ריבית

 דולרית  סיכון חסרת ריבית עקום– Bloomberg  

 חברת של 2010 כספיים דוחות וטיוטת 2008 נתוני הכולל 2009 מבוקר מאזן XXX 

 2011 לשנת ותקציב 2011 לשנת והוצאות הכנסות לגבי החברה הנהלת והערכות אומדני 

 ף"המעו מדד נתוני ל"וכנ לאחור שנתיים עד של לתקופה החברה מניות נתוני. 

 
  החברה תיאור .2

 עיקר .כוח כבלי של ושווק בייצור עוסקות שלה בנות וחברות"( החברה" להלן) AAA חברת

 השיווק פעילות. הנגב שער תעשיה באזור הנמצא במפעלה מרוכז החברה של הייצור פעילות

 מוצריה .ל"בחו הממוקמות הבנות חברות י"וע בארץ החברה ממשרדי נעשית והמכירות

 פיקוד או/ו כוח חשמל להולכת מבודדים ואלומיניום נחושת כבלי הנם החברה של העיקריים

 או תקרות לאורך ייעודיות בתעלות העברה או, בקרקע להטמנה כלל בדרך והמיועדים ובקרה

 .ורצפות קירות בתוך

(, Premier) באנגליה הממוקמות בנות חברות 3 באמצעות ל"בחו משווקים החברה מוצרי

 במפעל מרביתם ,עובדים 200 -מ למעלה מעסיקה החברה(. SCU( וארה"ב )SCG) גרמניה

 .הנגב שער. ת.בא הייצור

 הקיימות החשמל אספקת במערכות מהותי רכיב מהווים החברה שמייצרת הכוח כבלי מערכת

, תעשייה במתקני חווט דרך עבור ,לצרכנים וחלוקתו הכוח מתחנות החשמל מהולכת החל

 .ומגורים, מסחר
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 פועלת החברה בה העסקית תיאור הסביבה .3

 ותערובות פוליאתילן, אלומיניום, נחושת הנם בתעשייה המשמשים העיקריים הגלם חומרי

PVCלכבלי הביקוש גדל לאלומיניום הנחושת בין המחירים פער שגדל ככל האחרונות . בשנים 

 נחושת. כבלי חשבון על אלומיניום

 :ואלומיניום נחושת למחירי להלן תחזית

 

 הנחושת במחירי 10% ועד האלומיניום לגבי 9% עד של שינוי טווחי על מצביעות התחזיות

 .ג"ח עלויות לגבי מקזזת השפעה יהווה$  -ה מול החליפין שער שחיקת המשך מאידך

 :טון באלפי כוח לכבלי בעולם הביקוש להלן רמות

 

 לאורך .כוח לכבלי הביקוש על משפיעה העולם בכל גם כמו בארץ הכלכלית הפעילות רמת

 הגידול לבין בתוצר מהגידול כחלק לנפש פרטית בתצרוכת הגידול בין חיובי מתאם נמצא שנים

 אזרחיות תשתיות בבסיס גידול ,חשמל בצריכת גידול .בתקשורת ושימוש החשמל בצריכת

 את מגדיל חדשות ריאליות והשקעות תחבורה( כולל) קיימים תשתית מערכי ושיפור שדרוג,

 .כוח בכבלי השימוש
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 נמוך )כבלי למתח הכוח כבלי בתחום למדי, במיוחד תחרותי שוק הינו ככלל הכוח כבלי שוק

 לקוח הזמנת פי על המיוצרים מתח כבלי כגון המתמחים המוצרים שבשוק בעוד רגילים( כוח

 ל"חו בשווקי החברה חלק .פחותה התחרות,שגרתיים לא בתקנים עמידה דורשים או ספציפיים

 LSמצרפת,  Nexans :כגון העולמיים התעשייה ענקי עם היא שם שהתחרות גם מה, זניח

Cables  ,מקוריאהGeneral Cable האמריקאית ו- Draka .מהולנד 

 פיננסי ניתוח .4

 :עיקריים והפסד רווח נתוני

 

 ארגון  רה פעולות רקע על בהכנסותיה זעום ריאלי גידול החברה הציגה 2010 בשנת

  .רווחיות לא פעילויות מכירת כולל החברה שביצעה

 תפעולי  לרווח 2009 בשנת ₪ אלפי 22,271 של תפעולי מהפסד החברה עברה 2010 בשנת

  .₪ אלפי 1,844 של 2010 בשנת קטן

 פחת  לפני התפעולי הרווח(EBITDA) אלפי 16,643 -ב והסתכם 2010 בשנת גדל  ₪

 .2009 בשנת ₪ אלפי 2,838 -ל בהשוואה

 

 השווי להערכת המתודולוגיה .5

 השווי: הערכת נערכה לפיה השיטה

 השיטה ניתן פרטי את(. DCF) המהוונים המזומנים זרמי שיטת ננקטה החברה שווי להערכת

 .Wileyהוצאת  Corporate Financeשכותרתו  Damodaranשל  בספרו לראות

 :השווי הערכת מתבססת עליהן והתחזיות החישובים ההנחות ,העובדות
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 על המבוסס, החברה של הפעילות שווי אומדן פי על נעשתה החברה השווי הערכת 

 . 2011 לשנת ותחזיתה 2010 לשנת החברה הנהלתאומדני 

 בשנים  רמתו לעומת החוזר בהון הקיטון. החברה הערכת פי על נעשו חוזר בהון השקעות

 יצור פני על הזמנות לפי ישיר ייצור להעדיף החברה ממדיניות כתוצאה הנו קודמות

  .למלאי

 השוק אופק לגבי וזהיר שמרני אומדן הנו 3% של נומינאלי מכירות גידול אומדן נלקח 

 בעלויות וחסכון התפעול תהליכי שיפור המשך לגבי החברה הערכת על וכן מסתמך

 על מבוסס EBITDA -ב המוצג הרווח. השיפור בשיעורי וגידול שיביא להתייצבות

 .החברה הנהלת ידי על שנמסרו כפי הערכות כאמור

 כמקובל. שנים 5 הנה השווי בהערכת שנלקחה התקופה 

 באלפי החברה של המכירות תחזית( )₪ 

 

 ( וצפי )באלפי תחזית אומדן– המכירות התפלגות₪ 

 

 EBITDA באלפי( )₪ 
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 בה המטבע שזהו משום נומינליים בערכים בש"ח נערכה המזומנים תזרימי תחזית 

  .תוצאותיה את מדווחת החברה

 החברה. תחשיב הנהלת ידי על שנמסרו כפי הנן ההון השקעות וכן הצפוי הפחת נתוני 

 1/17 בתוספת הרלוונטית לשנה הקיימת ההיסטורית הפחת יתרת על הפחת מבוסס

 שנה אותה בגין ההונית מגובה ההשקעה

 ברי  כלכליים פרמטריים מספר על נשענות המזומנים תזרימי לתחזיות הבסיס הנחות

 : והם החברה בפעילות משמעות

I) למוצרי  המשמשים חו"ג בעלות מכריע מרכיב המהווים ואלומיניום נחושת מחירי

(4). 2014שנת  עד Bloombergנתוני  על מבוססת המחירים החברה. תחזית
 

II) התשואות פער על המבוססים בישראל לצרכן המחירים במדד צפויים שינויים 

(5)שקליות.  ממשלתיות אג"ח לבין לט"א מדד צמודות ממשלתיות שבין אג"ח
 

III) ה שערי תחזית על המבוססים $₪/ החליפין בשער צפויים שינויים- Forward 

(6)דולריות.  סיכון חסרות תשואות ועקומי
 

IV) לעיל: המצוינים הפרמטרים טבלת 

 

 השווי: הערכת על להשפיע העשויים מרכזיים גורמים

 כלכליים מקרו לשינויים ורגיש כוח לכבלי הביקוש על המשפיע גלובאלי שפל המשך .

 ופגיע שליליות להשפעות יגרמו מתמשכת האטה או/ו גלובאלי מיתון המשך,ולכן

 .החברה של בתוצאותיה הכספיות
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 הגלם  חומרי וכן שונים במטבעות והשאר שקליות 40% -כ הן החברה והכנסות מאחר

החברה , בעולם המתכות במחירי לשינויי רגיש מחירם אבל שונים במטבעות נרכשים

 ועל בשקלים נקובות מרביתן הקבועות הוצאותיה וכן בשקלים תוצאותיה את מדווחת

 .החברה הנהלת למדיניות בהתאם בשקלים הנו השווי בהערכת כן הצפי

 בתוצרי  משמעותי רכיב המהווים ואלומיניום נחושת בעיקר ,ג"ח במחירי חדים שינויים

 .החברה

 מהווה  מהבנקים החברה שמקבלת האשראי לגבי הבנקאית המערכת בהתניות עמידה אי

 .העסקית בפעילותה משמעותי מרכיב

 השווי: בהערכת שימוש בהם ונעשה החברה הנהלת ידי על שנמסרו והתחזיות ההנחות

 הכנסות  ואומדני 2010 מאזן טיוטת את השווי הערכת הכנת לצורך העבירה החברה

לשנים  להשקעות תחזיותיה את החברה העבירה כן כמו. 2011 לשנת והשקעות והוצאות

 .בשקלים נעשו ההערכות כל,הבאות

 פעולות  ננקטו במסגרתו מקיף ארגוני שינוי 2009-2010 השנים במהלך עברה החברה

 בליבת שאינן פעילויות של וסגירה מכירה השאר בין שכללו משמעותיות התייעלות

 .פעילות החברה

 שננקטו ולפיכך השינויים הבשלת את בחשבון לוקחות הבאות לשנים החברה הערכות 

 .ואילך 2011 לשנת התחזית לבין 2009-2010לשנת  התוצאות בין פער קיים

 במכירות  גידול שצופה החברה תקציב על מסתמכים 2011 -ל והרווחיות המכירות נתוני

 לשיפור הצפי. היצוא ולשוקי( 2010 -ב במכירות הצמצום לאחר) המקומי לשוק בעיקר

 בעקבות גושהוש חסכונות, המכירות בהיקפי הגידול על מתבסס ברווחיות התפעולית

 .המכירות ושפור בתמהיל ארגון-הרה

 :חושבו לפיו והתחשיב לבחירה הסיבות השווי בהערכת שימוש בהם שנעשה ההון שיעורי

 ה נוסחת- WACC מבנה את אלא בחברה העשוי ההון מבנה את בחשבון לוקחת אינה 

 החברהשל  העכשווי ההון מבנה. החברה ( של(Target Debt Equity Ratioהון המטרה )

 דומות אחרות חברות של ההון מבנה או קודמות בתקופות החברה של ההון מבנה או

 .החברה שואפת אליו החוב ליחס אינדיקציה להוות יכולים

 עצמי הון 30% -ו חוב 70% -כ הנו המטרה הון מבנה כי מעריכים שנערכו החישובים. 

 עצמי הון 25% -ו חוב 75% של יחס לפי המטרה הון מבנה את מחשבים שהיינו בהנחה

 .יותר גבוה מס לאחר ושווי יותר נמוך מס לאחר הון מחיר מקבלים הרי שהיינו
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 DCFתחשיב  .6

 
 ח."ש אלפי 246,767 הוא כאשר מס לאחר פעילות החברה שווי חישובינו לפי

 ₪( )באלפי DCFבשיטת  פעילות שווי הערכת
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 ניתוחי רגישות .7

 :WACC -ב משינוי כתוצאה DCF -ה על השפעהה רגישות ניתוח
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 :מס לאחר הנקי התפעולי ברווח משינוי כתוצאה DCF -ה על השפעהה רגישות ניתוח
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 סוגיות עיקריות .ג

או  As Isהאם לצורך חוות דעת באיזון משאבים בין בני זוג יש להעריך את העסק  .1
 ?להעריך את הפוטנציאל שלו

 מקנות שאינן זכויות שווי הערכת בעת, החברה הכנסות אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .2
 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה

 כיצד אומדים את שיעור הצמיחה הריאלי של הכנסות החברה בשנה המייצגת? .3

 פני על החברה הכנסות העתידיים של הריאליים הצמיחה כיצד אומדים את שיעורי .4
 ההיוון? אופק

 פני על החברה הכנסות העתידיים של הריאליים הצמיחה כיצד אומדים את שיעורי .5
 ההיוון עבור זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט(? אופק

 פני על החברה הכנסות העתידיים של הריאליים הצמיחה כיצד אומדים את שיעורי .6
 ליטה?ההיוון עבור זכות עסקית שמקנה ש אופק

 שווי הערכת בעת, החברה שולי הרווח הגולמי של אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .7
 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות שאינן זכויות

ההיוון ובשנה  אופק פני על החברה כיצד אומדים את שולי הרווח הגולמי העתידיים של .8
 שליטה )קרי, זכות מיעוט(?המייצגת עבור זכות עסקית שאינה מקנה 

ההיוון ובשנה  אופק פני על החברה כיצד אומדים את שולי הרווח הגולמי העתידיים של .9
 המייצגת עבור זכות עסקית שמקנה שליטה?

 שווי הערכת בעת, החברה שולי הוצאות התפעול של אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .10
 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות שאינן זכויות

ההיוון ובשנה המייצגת  אופק פני על החברה כיצד אומדים את שולי הוצאות התפעול של .11
 עבור זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט(?

ההיוון ובשנה המייצגת  אופק פני על החברה כיצד אומדים את שולי הוצאות התפעול של .12
 עבור זכות עסקית שמקנה שליטה?

 ברכוש וההשקעות וההפחתות הפחת הוצאות שולי אמידתקיים הבדל בתהליך  םהא .13
 שליטה מקנות שאינן זכויות שווי הערכת בעת, החברה של( כלכלי פחת) נטו, קבוע

 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת

 פחת) נטו, קבוע ברכוש וההשקעות וההפחתות הפחת הוצאות כיצד אומדים את שולי .14
ההיוון ובשנה המייצגת עבור זכות עסקית שאינה מקנה שליטה  אופק פני על( כלכלי

 )קרי, זכות מיעוט(?
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 פחת) נטו, קבוע ברכוש וההשקעות וההפחתות הפחת הוצאות כיצד אומדים את שולי .15
 ההיוון ובשנה המייצגת עבור זכות עסקית שמקנה שליטה? אופק פני על( כלכלי

 שווי הערכת בעת, מזומן הלא החוזר בהון ההשקעות אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .16
 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות שאינן זכויות

ההיוון  אופק פני על מזומן של החברה הלא החוזר כיצד אומדים את ההשקעות בהון .17
 ובשנה המייצגת עבור זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט(?

ההיוון  אופק פני על מזומן של החברה הלא החוזר אומדים את ההשקעות בהוןכיצד  .18
 ובשנה המייצגת עבור זכות עסקית שמקנה שליטה?

 כיצד על מעריך השווי להציג את תחזית הערכת השווי? .19

 אלו ניתוחי רגישות על מעריך השווי לשים בהערכת השווי? .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 סיכום )הפרקטיקה המומלצת( .ד

גילוי דעת זה איננו מחליף את שיקול דעתו של מעריך השווי אלא מציע קווים מנחים שלאורם 

כי טרם  –אמור לפעול מעריך השווי תוך הפעלת שיקול דעתו בכל מקרה ומקרה. רוצה לומר 

סטייתו של מעריך השווי מהקווים המנחים, עליו לתת את הדעת באם הנסיבות שבפניו 

 .ע התאמות למציאות הכלכלית, לסביבה העסקית או לחברה גופהמצדיקות ומצריכות ביצו

מטרת גילוי דעת זה הינה לייצר סכמות לאמידת שיעורי צמיחת ההכנסות, ההוצאות 

בלבד )קרי, דוחות  פומביים נתונים בסיס על נעשית השווי הערכת וההשקעות כאשר

 ולתוכניותיה לנתוניה, להנהלת החברה נגישות ללא, כספיים מבוקרים או סקורים(

 ומידע הערכות, מזומנים תזרימי פנימי, תחזיות ניהולי העתידיות, מבלי לקבל מידע

 החברה ומבלי לקבל נתונים ומידע מיועצי החברה. אחר מהנהלת

 פעילות היסטורית בעלות שגילוי דעת זה מתאים להערכת שוויין של חברות לציין כדאי

  .ב"וכיוצ הזנק חברות להחריג, שנים 5-3 על העולה

של הלשכה נקבע שעל מעריך השווי לעשות שימוש  2כאמור, הואיל ובגילוי דעת מס' 

בשיעורי היוון ריאליים ולא נומינליים, הרי שעל מעריך השווי להתאים את שיעור הצמיחה 

ההיסטוריים והעתידיים של החברה לשיעור צמיחה ריאליים על ידי ניכוי האינפלציה בפועל 

ם. חשוב להבין כי שיעור הצמיחה משנה לשנה הינו נומינלי ועל כן על מעריך השווי מה

 לתקננו לשיעור צמיחה ריאלי.

לבניית תחזיות בשיטת  בעולם מקובלה מודלה הכלכלי המוצע בגילוי דעת זה הינו כיום המודל

 שלניתן לראות בספרו  השיטה פרטי (. את(DCF המהוונים המזומנים זרמי שיטת

Damodaran  שכותרתוCorporate Finance  בהוצאתWiley . 

 -שנים )להלן: "אופק ההיוון"( ולשנה ה 5 -הלשכה בדעה שעל מעריך השווי להציג תחזית ל

 Damodaran on Valuationבספרו של דמודארן  כמקובל)להלן: "השנה המייצגת"(  6

 .Wileyבהוצאת 

בתחום הערכות השווי, הלשכה הלשכה בדעה  בניגוד לספריו של דמודארן ולמקובל בארה"ב

)דהיינו,  ההשקעות ברכוש קבוע, נטושבכל הערכת שווי של עסק, על מעריך השווי לעבוד על 

על סך הצברם של רכישת רכוש קבוע, רכישת נכסים בלתי מוחשיים בניכוי תמורה ממימוש 

 . השקעות ברכוש קבוע, ברוטורכוש קבוע( ולא על 
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בתחום הערכות השווי, הלשכה בדעה שבכל  של דמודארן ולמקובל בארה"בבניגוד לספריו 

, נטו בשנה המייצגת קבוע ברכוש החזוי הנורמטיבי ההשקעות שיעורהערכת שווי של עסק, 

 .וההפחתות מסך ההכנסות החברה הפחת הוצאות לשיעור יהיה זהה (6 -)השנה ה
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או  As Isהאם לצורך חוות דעת באיזון משאבים בין בני זוג יש להעריך את העסק  .1

 להעריך את הפוטנציאל שלו?

לדעתה של הלשכה, כל מקרה לגופו וכל מקרה צריך לבדוק מה קורה בסוף ולאן העסק 

על ידי הבעל עובר למועד הקרע  100% -הולך. ניקח לצורך הדוגמא עסק המוחזק ב

שידוע לנו שגם לאחר מועד הקרע הבעל ימשיך להחזיק בעסק )לאחר )הפירוד(. נניח 

קבע עד למועד הקרע מה רכישת מחצית ממניות העסק מאישתו(, משמע, הוא זה אשר 

למעשה, יהיה בעסק. ימשיך לקבוע גם לאחר מועד הקרע מה גם קרה בעסק והוא זה ש

חה בעסק(, הרי ממניות העסק )הבעל מתפקד כנאמן המשפ 50%למרות שלאישה היו 

שלא היה לה פתחון פה בעסק, היא לא התערבה כי היא גם לא הבינה ואם הבינה הבעל 

 בעסק. sayלא היה נותן לה 

 

השווי הפוטנציאלי של , אל לו למעריך השווי להעריך את לפיכך, במקרים מעין אלה

שהבעל ( לצורך כימות שווי המניות Market Participantמבט של  )שווי מנקודת העסק

 . As Isשווי העסק , כי אם את צריך לקנות מהאישה

 

ומעולם גם לא הקנו לה לעניות דעתה של הלשכה, מניותיה של האישה אינן מקנות 

הייתה מרוכזת בידי הבעל. פקטו -דהוגם טרם מועד הקרע כל השליטה  הואילשליטה, 

, קל וחומר. As Isשווי כשבדוגמא עסק שוויו של הלפיכך, על מעריך השווי להעריך את 

אין סבירות שהוא ימכור שאו  בעתיד הנראה לעין למכור את העסק מתכווןאם הבעל לא 

על אז או  –את העסק )נניח שמדובר בעסק שקשה למכור אותו או בעסק לא מפותח( 

 .As Isשווי כעסק שבדוגמא מעריך השווי להעריך את שוויו של ה

 

הוניות  פעילות עסקית טהורה שאין בה השקעותב מקרה נוסף, הוא מצב שבו מדובר

הרי ברור שללא . הואיל ובעל העסק פועל ללא מינוף )קרי, מסרב ליטול הלוואות מהבנק(

מינוף הבעל לא יכול להרחיב את העסק ועל כן אל לו למעריך השווי במקרה שכזה 

 .As Is העסק שווילהתערב ולהעריך את השווי הפוטנציאלי של העסק אלא את 

 

הפוטנציאלי של העסק? נשאלת השאלה, מתי על מעריך השווי להעריך את השווי 

להשביח אותם והוא לא עושה בהינף יד יש נכסים שהבעל יכול  עסקלאם התשובה היא 

אם הבעל מושך משכורת לא ראויה מהעסק או לחילופין זאת משיקולים לא רציונאליים 

  של העסק.השווי הפוטנציאלי מעריך השווי להעריך את  אז עלאו  –ובכך "חולב" אותו 

 על מעריך השווי להפעיל שיקול דעת.ו הכל לגופו של עניין ולגופו של מקרהלסיכום, 
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 שאינן זכויות שווי הערכת בעת, החברה הכנסות אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .2

 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות
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 כיצד אומדים את שיעור הצמיחה הריאלי של הכנסות החברה בשנה המייצגת? .3

( השייר ערך בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות של הריאלי הצמיחה שיעור

 צמיחת קצב בדבר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה אומדן היתר בסיס על יאמד

 השווי הערכת במועד ידוע שהיה האחרון הארוך בטווח האוכלוסיה

על מעריך השווי לאמוד  ( של הפעילות העסקית,Terminal Value) חישוב ערך השיירבעת 

אומדן  בסיס עלשל הכנסות החברה הטווח  ךהפרמננטי ארוהצמיחה הריאלי את שיעור 

הרציונאל הוא שבטווח הארוך קצב צמיחת התוצר  האוכלוסיה המקומית. צמיחת קצב

בכלכלה הגלובלית והמקומית ובכלל זה שיעור הגידול הריאלי בהכנסות החברה ישתווה 

האוכלוסיה  צמיחת קצבלקצב צמיחת האוכלוסיה המקומית. נכון לכתיבת שורות אלה, 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה אתר )המקור:  1.60% -נאמד בכ המקומית

 .(2035 שנת עד ישראל אוכלוסיית בדבר תחזית 25.6.2013לתקשורת מיום 
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 פני על החברה הכנסות שלהעתידיים  הריאליים הצמיחה שיעוריכיצד אומדים את  .4

 ?ההיוון אופק

הלשכה בדעה שטכניקת חיזוי צמיחת הכנסות החברה לצורך הערכת שווי כאשר נשוא 

הערכת השווי הינה זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט( איננה זהה 

לטכניקת חיזוי צמיחת הכנסות החברה לצורך הערכת שווי כאשר נשוא הערכת השווי 

 הינה זכות עסקית המקנה שליטה. 

 תוהגדרשמונת גילוי הדעת הקודמים של הלשכה, נחלק את הטכניקה לשלוש  בעקביות עם

 הערכת שוויב שימוש עושים שבו השווי סוג של הזיהוי, Standard of Value) השווי

: שווי מיעוט, שווי כלכלי )הכולל שליטה( ושווי השקעה )קרי, שווי סינרגטי/שווי (מסוימת

 למשקיע ספציפי(.
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 פני על החברה הכנסות שלהעתידיים  הריאליים הצמיחה שיעוריכיצד אומדים את  .5

 ?זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט(עבור  ההיוון אופק

 אופק פני על החברה הכנסות של הריאליים הצמיחה שיעורי כי היא המוצא הנחת

 הכנסות של הריאלי הצמיחה לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון

 הנקרא דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה

 החברה הכנסות של הריאלי הצמיחה שיעור לפיו(, Mean Reversion) לממוצע תסוגה

 הכנסות של הריאליים הצמיחה שיעורי ממוצע בסיס על יאמד הראשונה התחזית בשנת

( האחרונות השנים 3 -ל אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות השנים 5 -ב החברה

 החברה הכנסות של הריאלי הצמיחה לשיעור עד( לינארי, קרי) הדרגתי באופן יעלה/וירד

 .לעיל כמוגדר, המייצגת בשנה

 :1' מס דוגמא

 לזכות שאיננה מקנה שליטהלערוך הערכת שווי  התבקש תלוי בלתי שווי מעריך כי נניח

 .2016דצמבר ב 31 -בע"מ ליום ה YYYבחברת 

 

בהכנסות החברה על מעריך השווי להשתמש בנתוני זמן  CAGR -למעשה לצורך חישוב ה

 (.time seriesשל החברה בלבד )

 

השנים  5 -להלן הכנסות החברה ושיעורי הצמיחה הנומינליים השנתיים של החברה ב

 האחרונות:

 

 

( בנקודות ושיעורי האינפלציה 100=2016לי )מדד בסיס כל –להלן מדד המחירים לצרכן 

 השנים האחרונות: 5 -השנתיים בפועל ב

הכנסותשנה#

שיעור צמיחה 

נומינלי שנתי

120164,027-3.66%

220154,180-8.53%

320144,570-7.25%

420134,927-17.03%

520125,938
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( הגוזרת את 1930) Fisherהריאליים השנתיים תתבסס על נוסחת  הצמיחה יהערכת שיעור

שיעור הצמיחה הריאלי משיעור הצמיחה הנומינלי ושיעור האינפלציה בפועל. להלן הקשר 

 הריאלי לשיעור הצמיחה הנומינלי ושיעור האינפלציה בפועל: בין שיעור הצמיחה

 
  
  

1
1

1







Y

Yrn
Yrr

  

 כאשר:

 Yrr - 
שיעור הצמיחה )התשואה האפקטיבי( הריאלי השנתי של הכנסות 

 .Yהחברה בשנה  

 Yrn - 
השנתי של הכנסות  הנומינלישיעור הצמיחה )התשואה האפקטיבי( 

 .Yהחברה בשנה  

 Y -  בשנה האינפלציה שיעורY. 

 

להלן שיעורי הצמיחה הריאליים השנתיים של החברה ושיעור הצמיחה הממוצע 

 לתקופות( בהכנסות החברה CAGR- Compound Annual Growth Rateהגיאומטרי )

 :2012-2016 הביניים

 

 

 

 

 

שנה#

מדד המחירים 

לצרכן - כללי

שיעור העליה 

השנתי של המדד

1201699.9999980-0.20%

22015100.2022220-1.00%

32014101.2113640-0.20%

42013101.40962301.82%

5201299.6007860

#

שיעור צמיחה 

נומינלי שנתי

שיעור העליה 

השנתי של המדד

שיעור צמיחה 

ריאלי שנתי

1-3.66%-0.20%-3.47%

2-8.53%-1.00%-7.61%

3-7.25%-0.20%-7.06%

4-17.03%1.82%-18.51%

-9.34% Compound Annual Growth Rate
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 חשוב להשתמש בממוצע גיאומטרי ולא בממוצע פשוט. ותשואות צמיחהשיעור עבור 

 

 

 השנים שקדמו למועד החישוב: 5 -בהכנסות החברה ב CAGR -להלן נוסחת ה

             11111 4

1

321   tttt YrrYrrYrrYrrCAGR  

 

 כאשר:

CAGR - שיעור צמיחת ההכנסות הממוצע הגיאומטרי של הכנסות החברה 

 tYrr - 
השנתי של הכנסות  הריאלישיעור הצמיחה )התשואה האפקטיבי( 

 .tYהחברה בשנה  

 1tYrr - 
שיעור הצמיחה )התשואה האפקטיבי( הריאלי השנתי של הכנסות 

 .tY-1החברה בשנה  

 2tYrr - 
שיעור הצמיחה )התשואה האפקטיבי( הריאלי השנתי של הכנסות 

 .tY-2החברה בשנה  

 3tYrr - 
שיעור הצמיחה )התשואה האפקטיבי( הריאלי השנתי של הכנסות 

 .tY-3החברה בשנה  

 

 

 מייצגת:הלהלן תחזית הכנסות החברה לאופק ההיוון ולשנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

0.59%1.60%-2.78%-4.97%-7.15%-9.34%-שיעור צמיחת ההכנסות

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

(במיליוני שקלים חדשים)
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 פני על החברה הכנסות שלהעתידיים  הריאליים הצמיחה שיעוריכיצד אומדים את  .6

 מקנה שליטה?זכות עסקית שעבור  ההיוון אופק

 אופק פני על החברה הכנסות של הריאליים הצמיחה שיעורי כי היא המוצא הנחת

 הכנסות של הריאלי הצמיחה לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון

 הנקרא דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה

 החברה הכנסות של הריאלי הצמיחה שיעור לפיו(, Mean Reversion) לממוצע תסוגה

 הממוצע הריאלי ההכנסות צמיחת שיעור בסיס על יאמד הראשונה התחזית בשנת

 עד( לינארי, קרי) הדרגתי באופן יעלה/וירד השווי הערכת למועד שקדמה בשנה הענפי

 .לעיל כמוגדר, המייצגת בשנה החברה הכנסות של הריאלי הצמיחה לשיעור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

 שווי הערכת בעת, החברה שולי הרווח הגולמי של אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .7

 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות שאינן זכויות

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

 ההיוון אופק פני על החברה שלכיצד אומדים את שולי הרווח הגולמי העתידיים  .8

 ?זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט(ובשנה המייצגת עבור 

( השייר ערך בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח שיעור

 השנים 5 -ב החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח שיעורי ממוצע בסיס על יאמד

 (האחרונות השנים 3 -ל אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות

 

 ההיוון אופק פני על החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח שיעורי כי היא המוצא הנחת

 החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו"

 תסוגה הנקרא דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה

 החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע

 מסך הגולמי הרווח לשיעור עד לינארית צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה

 .לעיל כמוגדר, המייצגת בשנה החברה הכנסות

 

 :2' מס דוגמא

 לזכות שאיננה מקנה שליטהלערוך הערכת שווי  התבקש תלוי בלתי שווי מעריך כי נניח

 . 2016ר דצמבב 31 -ליום הבע"מ  YYYבחברת 

 

להלן הכנסות החברה, הרווח הגולמי של החברה ושולי הרווח הגולמי מסך ההכנסות של 

 השנים האחרונות: 5 -החברה ב

 

  

 

 

 

 

 

 

 

שנה#

רווח גולמי 

)במיליוני ₪(

הכנסות  החברה 

)במיליוני ₪(

שולי הרווח הגולמי מסך הכנסות 

החברה

120161,3254,02732.90%

220151,4174,18033.90%

320141,8434,57040.33%

420131,9374,92739.31%

520122,4755,93841.68%

37.63% Average



 
 

60 
 

 מייצגת:הלהלן תחזית הרווח הגולמי של החברה לאופק ההיוון ולשנה 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

0.59%1.60%-2.78%-4.97%-7.15%-9.34%-שיעור צמיחת ההכנסות

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

32.90%33.69%34.48%35.26%36.05%36.84%37.63%שולי הרווח הגולמי

1,3251,2301,1691,1361,1291,1471,190רווח גולמי

(במיליוני שקלים חדשים)
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 ההיוון אופק פני על החברה שלכיצד אומדים את שולי הרווח הגולמי העתידיים  .9

 מקנה שליטה?זכות עסקית שובשנה המייצגת עבור 

( השייר ערך בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח שיעור

 ידוע שהיה האחרון הענפי הממוצע ההכנסות מסך הגולמי הרווח שיעור בסיס על יאמד

 השווי הערכת במועד

 

 ההיוון אופק פני על החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח שיעורי כי היא המוצא הנחת

 החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו"

 תסוגה הנקרא דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה

 החברה הכנסות מסך הגולמי הרווח בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע

 מסך הגולמי הרווח לשיעור עד לינארית צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה

 .לעיל כמוגדר, המייצגת בשנה החברה הכנסות
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 שווי הערכת בעת, החברה שולי הוצאות התפעול של אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .10

 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות שאינן זכויות
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ובשנה  ההיוון אופק פני על החברה כיצד אומדים את שולי הוצאות התפעול של .11

 ?שליטה )קרי, זכות מיעוט(זכות עסקית שאינה מקנה המייצגת עבור 

 בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות שיעור

 הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות שיעורי ממוצע בסיס על יאמד( השייר ערך

 (האחרונות השנים 3 -ל אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות השנים 5 -ב החברה

 

 פני על החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 והשיווק המכירה הוצאות לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק

 חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך

 הוצאות בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי

 צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה

, המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות לשיעור עד לינארית

 .לעיל כמוגדר

 

 בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות שיעור

 הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות שיעורי ממוצע בסיס על יאמד( השייר ערך

 (האחרונות השנים 3 -ל אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות השנים 5 -ב החברה

 

 פני על החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 ההנהלה הוצאות לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק

 חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות

 הוצאות בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי

 השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה

 בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות לשיעור עד לינארית צומח/ודועך

 .לעיל כמוגדר, המייצגת
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 :3' מס דוגמא

 לזכות שאיננה מקנה שליטהלערוך הערכת שווי  התבקש תלוי בלתי שווי מעריך כי נניח

 . 2016ר דצמבב 31 -ליום הבע"מ  YYYבחברת 

 

ושולי הוצאות המכירה והשיווק מסך  להלן הכנסות החברה, הוצאות המכירה והשיווק

 השנים האחרונות: 5 -ההכנסות של החברה ב

 

  

 

 מייצגת:ההחברה לאופק ההיוון ולשנה  שללהלן תחזית הוצאות המכירה והשיווק 

 

  

להלן הכנסות החברה, הוצאות ההנהלה והכלליות ושולי הוצאות ההנהלה והכלליות מסך 

 האחרונות:השנים  5 -ההכנסות של החברה ב

 

 

 

 

שנה#

הוצאות מכירה 

ושיווק )במיליוני 

)₪

הכנסות  החברה 

)במיליוני ₪(

שיעור הוצאות המכירה והשיווק 

מסך הכנסות החברה

120165744,02714.25%

220156204,18014.83%

320146724,57014.70%

420137174,92714.55%

520128655,93814.57%

14.58% Average

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

0.59%1.60%-2.78%-4.97%-7.15%-9.34%-שיעור צמיחת ההכנסות

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

14.25%14.31%14.36%14.42%14.47%14.53%14.58%שיעור הוצאות המכירה והשיווק

574522487464453452461הוצאות מכירה ושיווק

(במיליוני שקלים חדשים)

שנה#

הוצאות הנהלה 

וכלליות )במיליוני 

)₪

הכנסות  החברה 

)במיליוני ₪(

שיעור הוצאות הנהלה וכלליות 

מסך הכנסות החברה

120164204,02710.43%

220154654,18011.12%

320144634,57010.13%

420135704,92711.57%

520126295,93810.59%

10.77% Average
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 מייצגת:ההחברה לאופק ההיוון ולשנה  שללהלן תחזית הוצאות ההנהלה והכלליות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

0.59%1.60%-2.78%-4.97%-7.15%-9.34%-שיעור צמיחת ההכנסות

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

10.43%10.49%10.54%10.60%10.66%10.71%10.77%שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות

420383357341334334341הוצאות הנהלה וכלליות

(במיליוני שקלים חדשים)
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ובשנה  ההיוון אופק פני על החברה כיצד אומדים את שולי הוצאות התפעול של .12

 מקנה שליטה?זכות זכות עסקית שהמייצגת עבור 

 בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות שיעור

 ההכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות שיעורי ממוצע בסיס על יאמד( השייר ערך

 השווי הערכת במועד ידוע שהיה האחרון הענפי הממוצע

 פני על החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 והשיווק המכירה הוצאות לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק

 חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך

 הוצאות בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי

 צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה

, המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והשיווק המכירה הוצאות לשיעור עד לינארית

 .לעיל כמוגדר

 בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות שיעור

 ההכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות שיעורי ממוצע בסיס על יאמד( השייר ערך

 השווי הערכת במועד ידוע שהיה האחרון הענפי הממוצע

 פני על החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 ההנהלה הוצאות לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק

 חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות

 הוצאות בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי

 השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה

 בשנה החברה הכנסות מסך והכלליות ההנהלה הוצאות לשיעור עד לינארית צומח/ודועך

 .לעיל כמוגדר, המייצגת

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 
 

 ברכוש וההשקעות וההפחתות הפחת הוצאות שולי אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .13

 שליטה מקנות שאינן זכויות שווי הערכת בעת, החברה של( כלכלי פחת) נטו, קבוע

 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת
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 פחת) נטו, קבוע ברכוש וההשקעות וההפחתות הפחת הוצאות שוליכיצד אומדים את  .14

זכות עסקית שאינה מקנה שליטה ובשנה המייצגת עבור  ההיוון אופק פני על( כלכלי

 ?)קרי, זכות מיעוט(

 בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות שיעור

 הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות שיעורי ממוצע בסיס על יאמד( השייר ערך

 (האחרונות השנים 3 -ל אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות השנים 5 -ב החברה

 

 פני על החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 הפחת הוצאות הוצאות לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק

 תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות

 בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי חיזוי

 השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות

 בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות לשיעור עד לינארית צומח/ודועך

 .לעיל כמוגדר, המייצגת

 

 המייצגת בשנה וההפחתות הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש הההשקעות שיעור

 נטו, קבוע ברכוש הההשקעות שיעורי ממוצע בסיס על יאמד( השייר ערך בחישוב, קרי)

 אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות השנים 5 -ב וההפחתות הפחת הוצאות מסך

 (האחרונות השנים 3 -ל

 

 הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש ההשקעות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק פני על וההפחתות

 למעשה. המייצגת בשנה וההפחתות הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש ההשקעות

 Mean) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך

Reversion )הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש השקעות בשיעור המתחיל 

 לשיעור עד לינארית צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה וההפחתות

 כמוגדר, המייצגת בשנה וההפחתות הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש השקעות

 .לעיל
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 :4' מס דוגמא

 לזכות שאיננה מקנה שליטהלערוך הערכת שווי  התבקש תלוי בלתי שווי מעריך כי נניח

 .2016ר דצמבב 31 -ליום הבע"מ  YYYבחברת 

 

 השנים האחרונות: 5 -להלן הוצאות הפחת וההפחתות של החברה ב

 

 

 

 מייצגת:ההחברה לאופק ההיוון ולשנה  של להלן תחזית הוצאות הפחת וההפחתות

 

 

 

 השנים האחרונות: 5 -להלן ההשקעות ברכוש קבוע, נטו )פחת כלכלי( של החברה ב

 

 

 

שנה#

פחת והפחתות 

)במיליוני ₪(

הכנסות  החברה 

)במיליוני ₪(

שיעור הפחת וההפחתות 

מסך ההכנסות

120165344,02713.26%

220155624,18013.44%

320146104,57013.35%

420136764,92713.72%

520127655,93812.88%

13.33% Average

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

0.59%1.60%-2.78%-4.97%-7.15%-9.34%-שיעור צמיחת ההכנסות

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

13.26%13.27%13.28%13.30%13.31%13.32%13.33%שיעור הפחת וההפחתות

534485450428417415422פחת והפחתות

(במיליוני שקלים חדשים)

שנה#

רכישת רכוש קבוע 

)במיליוני ₪(

רכישת נכסים בלתי 

מוחשיים )במיליוני ₪(

תמורה ממימוש רכוש 

קבוע )במיליוני ₪(

השקעות ברכוש 

קבוע )במיליוני ₪(

12016295732366

22015305914392

32014289774362

420132759017348

52012457977547
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 קבוע ברכוש החזוי הנורמטיבי מקובל להניח כי בשנה המייצגת שיעור ההשקעות

 הפחת וההפחתות. הוצאות ישתווה לשיעור

 

החברה לאופק ההיוון ולשנה  שללהלן תחזית ההשקעות ברכוש קבוע, נטו )פחת כלכלי( 

 מייצגת:ה

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה#

השקעות ברכוש 

קבוע )במיליוני ₪(

פחת והפחתות 

)במיליוני ₪(

הוצאות ההשקעות ברכוש קבוע 

מסך הוצאות הפחת וההפחתות

1201636653468.54%

2201539256269.75%

3201436261059.34%

4201334867651.48%

5201254776571.50%

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

534485450428417415422פחת והפחתות

%68.54%73.78%79.03%84.27%89.51%94.76%100.00% השקעה ברכוש קבוע

366358356361373393422השקעות / פחת כלכלי

(במיליוני שקלים חדשים)



 
 

71 
 

 פחת) נטו, קבוע ברכוש וההשקעות וההפחתות הפחת הוצאות שוליכיצד אומדים את  .15

מקנה זכות עסקית שובשנה המייצגת עבור  ההיוון אופק פני על של החברה( כלכלי

 שליטה?

 בחישוב, קרי) המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות שיעור

 הממוצע  ההכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות שיעור בסיס על יאמד( השייר ערך

 השווי הערכת במועד ידוע שהיה האחרון הענפי

 פני על החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 הפחת הוצאות הוצאות לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק

 תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות

 בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי חיזוי

 השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות

 בשנה החברה הכנסות מסך וההפחתות הפחת הוצאות לשיעור עד לינארית צומח/ודועך

 .לעיל כמוגדר, המייצגת

 המייצגת בשנה וההפחתות הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש הההשקעות שיעור

 מסך נטו, קבוע ברכוש הההשקעות שיעור בסיס על יאמד( השייר ערך בחישוב, קרי)

 השווי הערכת במועד ידוע שהיה האחרון הענפי הממוצע וההפחתות הפחת הוצאות

 הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש ההשקעות שיעורי כי היא המוצא הנחת

 לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון אופק פני על וההפחתות

 למעשה. המייצגת בשנה וההפחתות הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש ההשקעות

 Mean) לממוצע תסוגה הנקרא דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך

Reversion )הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש השקעות בשיעור המתחיל 

 לשיעור עד לינארית צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה וההפחתות

 כמוגדר, המייצגת בשנה וההפחתות הפחת הוצאות מסך נטו, קבוע ברכוש השקעות

 .לעיל
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 הערכת בעת, מזומן לאה חוזרה בהון ההשקעות אמידתקיים הבדל בתהליך  האם .16

 ?שליטה המקנות זכויות שווי הערכת בעת לעומת שליטה מקנות שאינן זכויות שווי
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 ההיוון אופק פני על של החברה מזומן לאה חוזרה ההשקעות בהוןכיצד אומדים את  .17

 ?זכות עסקית שאינה מקנה שליטה )קרי, זכות מיעוט(ובשנה המייצגת עבור 

 ערך בחישוב, קרי) המייצגת בשנה מזומן לא חוזר בהון בהשקעות החזוי ההשקעה היקף

 5 -ב החברה הכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון שיעורי ממוצע כמכפלת יאמד( השייר

 שבין בהפרש( האחרונות השנים 3 -ל אז, שנים 5 -ל נתונים בהיעדר) האחרונות השנים

 המייצגת בשנה החברה הכנסות לבין המייצגת לשנה העוקבת בשנה החברה הכנסות

 

 אופק פני על החברה הכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון שיעורי כי היא המוצא הנחת

 מסך מזומן הלא החוזר ההון לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון

 דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות

 מזומן הלא החוזר ההון בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא

 עד לינארית צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך

. לעיל כמוגדר, המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון לשיעור

 את לכפול יש התחזית משנות שנה בכל בפועל ההשקעה היקף את לקבל מנת על כי נציין

 שבין שבין בהפרש תחזית שנת בכל ההכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון שיעור אומדן

 שנת באותה החברה הכנסות לבין תחזית שנת לאותה העוקבת בשנה החברה הכנסות

 .תחזית

 

 :5' מס דוגמא

 לזכות שאיננה מקנה שליטהלערוך הערכת שווי  התבקש תלוי בלתי שווי מעריך כי נניח

 . 2016ר דצמבב 31 -ליום הבע"מ  YYYבחברת 

 

 השנים האחרונות: 5 -להלן הנכסים השוטפים הלא מזומן של החברה ב

 

  

 

 

 

 

שנה#

נכסים שוטפים 

)במיליוני ₪(

מזומן והשקעות 

נזילות )במיליוני ₪(

נכסים שוטפים לא 

מזומן )במיליוני ₪(

120162,9991,5241,475

220152,4851,0421,443

320143,2501,6791,571

420133,4481,5701,878

520123,9421,9072,035
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 השנים האחרונות: 5 -להלן ההתחייבויות השוטפות הלא מזומן של החברה ב

 

 

 

 השנים האחרונות: 5 -להלן ההון החוזר הלא מזומן של החברה ב

 

 

 

 לחישוב השינוי בהון החוזר הלא מזומן בין שנה לשנה:להלן הנוסחה 

  







 

Sales

NCWC
REVREVNCWC tt 1  

 

 כאשר:

 

NCWC -  בשנה הבאה לא מזומןההשינוי בהון החוזר 

1tREV - הכנסות החברה בשנה הבאה 

tREV - הכנסות החברה הנוכחיות 

Sales

NCWC
 החברה הכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון שיעור - 

שנה#

התחייבויות 

שוטפות 

)במיליוני ₪(

חוב לטווח קצר 

)במיליוני ₪(

התחייבויות 

שוטפות לא מזומן 

)במיליוני ₪(

120161,9258631,062

220151,8607341,126

320142,4131,0921,321

420132,3661,1001,266

520122,7101,1291,581

שנה#

נכסים שוטפים 

לא מזומן 

)במיליוני ₪(

התחייבויות 

שוטפות לא מזומן 

)במיליוני ₪(

הון חוזר לא מזומן 

)במיליוני ₪(

הכנסות  

החברה 

)במיליוני ₪(

שיעור ההון 

החוזר הלא מזומן 

מסך ההכנסות

120161,4751,0624134,02710.26%

220151,4431,1263174,1807.58%

320141,5711,3212504,5705.47%

420131,8781,2666124,92712.42%

520122,0351,5814545,9387.65%

8.68% Average
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להלן תחזית ההשינויים בהון החוזר הלא מזומן של החברה לאופק ההיוון ולשנה 

 מייצגת:ה

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

0.59%1.60%-2.78%-4.97%-7.15%-9.34%-שיעור צמיחת ההכנסות

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

%10.26%9.99%9.73%9.47%9.20%8.94%8.68% הון חוזר לא מזומן

16-38-25-16-8-24-שינויים בהון חוזר לא מזומן

(במיליוני שקלים חדשים)
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 ההיוון אופק פני על של החברה מזומן לאה חוזרה בהון ההשקעותכיצד אומדים את  .18

 ?זכות עסקית שמקנה שליטהובשנה המייצגת עבור 

 ערך בחישוב, קרי) המייצגת בשנה מזומן לא חוזר בהון בהשקעות החזוי ההשקעה היקף

 ידוע שהיה האחרון הענפי הממוצע מזומן הלא החוזר ההון שיעור כמכפלת יאמד( השייר

 לבין המייצגת לשנה העוקבת בשנה החברה הכנסות שבין בהפרש השווי הערכת במועד

 המייצגת בשנה החברה הכנסות

 

 אופק פני על החברה הכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון שיעורי כי היא המוצא הנחת

 מסך מזומן הלא החוזר ההון לשיעור( לינארי, קרי) הדרגתי באופן" יתיישרו" ההיוון

 דטרמיניסטי חיזוי תהליך מניח השווי מעריך למעשה. המייצגת בשנה החברה הכנסות

 מזומן הלא החוזר ההון בשיעור המתחיל( Mean Reversion) לממוצע תסוגה הנקרא

 עד לינארית צומח/ודועך השווי הערכת למועד שקדמה בשנה החברה הכנסות מסך

. לעיל כמוגדר, המייצגת בשנה החברה הכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון לשיעור

 את לכפול יש התחזית משנות שנה בכל בפועל ההשקעה היקף את לקבל מנת על כי נציין

 שבין שבין בהפרש תחזית שנת בכל ההכנסות מסך מזומן הלא החוזר ההון שיעור אומדן

 שנת באותה החברה הכנסות לבין תחזית שנת לאותה העוקבת בשנה החברה הכנסות

 .תחזית
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 השווי?כיצד על מעריך השווי להציג את תחזית הערכת  .19

 :6' מס דוגמא

 לזכות שאיננה מקנה שליטהלערוך הערכת שווי  התבקש תלוי בלתי שווי מעריך כי נניח

 . 2016ר דצמבב 31 -ליום הבע"מ  YYYבחברת 

 

 בהנחת שיעור הנכיון הבא:
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לאופק ההיוון ולשנה  החברה על יםהחלים התאגידיים הסטטוטורי ובהנחת שיעורי המס

 מייצגת:ה

 

 

 

 :השווי הערכת תמצית להלן

 

 

 

 

 

 

 

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

25.0%24.00%23.00%23.00%23.00%23.00%23.00%שיעור המס הסטטוטורי התאגידי

(במיליוני שקלים חדשים)

2016A2017E2018E2019E2020E2021Eמייצגת

4,0273,6513,3903,2213,1323,1133,163הכנסות

2,702-2,421-2,221-2,085-2,003-1,966-1,973-עלות ההכנסות

1,3251,2301,1691,1361,1291,1471,190רווח גולמי

574-522-487-464-453-452-461-הוצאות מכירה ושיווק

420-383-357-341-334-334-341-הוצאות הנהלה וכלליות

331325324330342361388רווח תפעולי

78-75-76-79-83-89-הוצאות מס

247250254263278299רווח תפעולי אחרי מס

485450428417415422בתוספת פחת והפחתות

358-356-361-373-393-422-בניכוי השקעות / פחת כלכלי

38251682-4בניכוי השקעות בהון חוזר

)FCF( 411370337315301295תזרים מזומנים חופשי

0.501.502.503.504.504.50אופק היוון

)WACC( 9.51%שיעור נכיון ריאלי

)Perpetuity( 1.60%שיעור צמיחה פרמננטי

3933232692292002,475תזרים מזומנים חופשי מהוון

3,890סך תזרים מזומנים חופשי מהוון

3,890שווי פעילות

4,069-חוב פיננסי, ברוטו 

1,524מזומן, שווי מזומן והשקעות נזילות

1,345שווי הון עצמי 31.12.2016

(במיליוני שקלים חדשים)
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 להלן הנוסחה לחישוב ערך השייר:

 

 

 

 כאשר:

 

ValuealTer min - ערך השייר 

6FCF - 
תזרים המזומנים החופשי )הלא מהוון( בשנה 

 המייצגת

WACC - שיעור הנכיון הריאלי 

Perpetuity - 
 בשנה החברה הכנסות של הריאלי הצמיחה שיעור

 (6 -ה בשנה) המייצגת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  5.4

6

1
min

WACC

PerpetuityWACC

FCF

ValuealTer
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 אלו ניתוחי רגישות על מעריך השווי לשים בהערכת השווי? .20

לדעת הלשכה אין מקום לשים יותר משני ניתוחי רגישות לשווי ההון העצמי של החברה. 

 -לשינויים בניתוח רגישות אחד הינו ניתוח רגישות דו פרמטרי לשווי ההון העצמי ביחס 

(i( שיעור נכיון ריאלי )WACCוב )- (ii )פרמננטי צמיחה שיעור (Perpetuity):כדלקמן , 

 

 

ניתוח רגישות אחר יכול להיות ניתוח רגישות דו פרמטרי לשווי ההון העצמי ביחס 

 בשנה הגולמית הרווחיות שיעור( ii) -( ובWACC( שיעור נכיון ריאלי )i) -לשינויים ב

 .המייצגת

 

 בוד רב,בכ

 

10.51%10.01%9.51%9.01%8.51%

2.60%1,2181,4441,7032,0022,351

2.10%1,0771,2811,5121,7762,081

1.60%9511,1371,3451,5811,851

1.10%8391,0081,1981,4101,652

0.60%7398941,0671,2601,478

שווי ההון העצמי

שיעור צמיחה 

פרמננטי 

)Perpetuity(

)WACC( שיעור נכיון ריאלי

10.51%10.01%9.51%9.01%8.51%

38.63%1,1261,3251,5491,8042,095

38.13%1,0391,2311,4471,6921,973

37.63%9511,1371,3451,5811,851

37.13%8641,0421,2421,4691,729

36.63%7779481,1401,3581,607

)WACC( שיעור נכיון ריאלי

שיעור

הרווחיות

הגולמית

בשנה

המייצגת

שווי ההון העצמי
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