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 מיזוגיםכתוצאה מ סינרגיות בגין התאמות: מעריך שווימטיפ 
  ורכישות

 מלוא את נאות באופן משקף אינו )fair market valueשווי השוק ההוגן ( מעריך השווי, להערכת בו מקום

 של מבט מנקודת וערךשל אותו נכס רצוי שי שוויוהרי ש – המוערך הנכס של הכלכלי השווי פוטנציאל

 ומאפיינים נתונים בחשבון ובאוי זו במסגרת, שווי השקעה). Investment Value( ספציפי משקיע

 בנכסי ערך הצפת ופוטנציאל ההשקעה פיזור, אחרים נכסים עם סינרגיה ליצירת אפשרות כגון, ספציפיים

  .הארוך בטווח החברה

  

 משולם שהיה מחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה הינו מחיר) Fair Market Valueשווי שוק הוגן (

 של קרי, שווילעניין זה שווי שוק ( .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה התחייבות בהעברת

) נחשב לשווי שוק הוגן רק אם מדובר נסחר הוא בה ערך לניירות בבורסה לרוב נקבע סחיר, אשר נכס

 של ספרו מתוך ובמילים .מושכלת בצורה מרצון, הפועלים לקונה מרצון מוכר בין בעסקה המבוצעת

James R. Hitchner:  

  

“The fair market value is the price at which the property would change hands between a 

willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or to sell and 

both having reasonable knowledge of relevant facts”. 

  

, ספציפי משקיע של מבט מנקודת שווי מדידת זוהי) סינרגטישווי  ,Investment Valueשווי השקעה (

 סינרגיה בחשבון מביא כלכלי שווי של זה מדרגמשקיע.  אותו של הייחודיות ולדרישות לציפיות בהתאם

 James של ספרו מתוך הארוך. ובמילים בטווח אחזקה השקעה, שיקולי פיזור אחרים, פורטפוליו נכסי עם

R. Hitchner:  

 

“Investment value, in the nomenclature of business valuation, means the value of an asset or 

business to a specific or prospective owner. Accordingly, this type of value considers the 

owner’s (or prospective owner’s) knowledge, abilities, expectation of risks and earning 

potential, and other factors. Investment value often considers synergies available to a specific 

purchaser. 

 



 

 

 

 

For example, for some companies, investment value may reflect the added value of vertical or 

horizontal integration to that company. For a manufacturer, it may reflect the added value of a 

distributor in order to control the channel of the distribution of the manufacturer’s particular 

products. For other companies, it may reflect the added value to acquire a competitor in order 

to achieve the cost savings of combined operations and possibly eliminate some price 

competition. For an individual, investment value considers value to the owner and typically 

includes a person’s reputation, unique skills, and other attributes”. 

 

“Investment value can be measured, for example, as the discounted net cash flow that a 

particular investor would expect a company to earn, in the way that particular (owner) investor 

would operate it”. 

 

“For a potential corporate acquirer, for example, investment value could be measured as the 

stand-alone value of the subject company plus any revenue increases or cost savings that the 

buyer would expect to achieve as a result of the synergies between companies”. 

  

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