
  
 

    

  

  
  

ופרמיות המשקפים דיסקאונטים 
  בעלות מאפייני
  

  מאת: רועי פולניצר
  

 שבעתיים. הדבר נכון מיםמיוש הם אליואו פרמיה צריכה להיות בסיס מוגדר היטב ש דיסקאונטכל של נקודה המוצא 

  .עבור דיסקאונטים או פרמיות ברמת בעלי המניות

  

בתרשים רמות השווי להיות אחת מהרמות המוגדרות עשויה בעלות  למאפייניהקשורים  יםדיסקאונטשל נקודה המוצא 

  ), כגון:1תרשים ( ותהמסורתי

  

 שווי שליטה .1

  .'')שווי בשוק המניות'' או ''תציבורילחברה שווי שקיל ''בשם  גם מכונה לעתיםה( שווי מיעוט סחיר .2

  

לתרשים רמות  בהתאםהרי ש, שווה לשווי השליטה תציבורילחברה שקיל השווי הסבור כי  מעריך השווי אם, , אידךמ

בגין דרגה מסוימת של היעדר סחירות  דיסקאונטים בגין היעדר שליטה ודיסקאונטים  )2תרשים ( ותהשווי האלטרנטיבי

  פרטי.  מיעוט זירת שווילג להיות ראויותעשויות ית לבין פוזיציית מיעוט פרטשבין פוזיציית שליטה 

  

מניות ללא זכות  מולהצבעה  זכותמניות בעלות לכלול  עשוייםהמניות בעלי אחרים ברמת פרמיות דיסקאונטים או 

 את היא עשויה ללחוץלשוק בבת אחת  'תיזרק'אם ששל מניות  הגדול כה כמות, blockage( מניותשל בלוק כן והצבעה 

   עבור מניות של חברות ציבוריות).ם , על פי רוב ישיכלפי מטה מחיר המניה

  

, benchmark( בנצ'מרקבשלב זה אין לנו  . לפיכך,ותית מיעוט פרטופוזיצימ הרבה יותר ותנזילת שליטה ופוזיצי על פי רוב,

 ישיםו נ. כמו כן, הרעיון הזה אינותסחיר בלתיכאו  ותסחירכשליטה זכויות לסווג  ניתן ושכנגד )אמת מידה השוואתית

 חלקיות זכויותמכירה של ללרכישה ושוק נזיל לא קיים שעבורם , כגון מקרקעין, נכסיםסוגים אחרים של  עבור

)fractional interests(.  

  

זכויות לסווג מלנסות ולהימנע שיש  הסבוריםמעריכי שווי ישנם הרי שברמת השליטה, כזה  בנצ'מרק מאחר ואין לנו

  .''ותבלתי סחיראו '''' "סחירותכשליטה 
  

  

  

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    roip@intrinsicvalue.co.il  

  
  



 2

  
 

    

  

  

  

  :1תרשים 
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  :2תרשים 
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  :רועי פולניצרמר  אודות

". מר פולניצר הינו בעל ניסיון מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי מר פולניצר הינו בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי "

 בן באוניברסיטת השקעות ועדת של ראשי ומודליסט סיכונים כמנהלרב בתחום הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, 

 השווי הערכות תחום , ראשבע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים , מנהלגוריון

 הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר וכעוזר )ישראל Russell Bedford( רביד–רווה חשבון רואי במשרד

  .ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של

 מודליסט פיננסי וכלכלי ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידיהינו מוסמך פולניצר מר 

)FEM( ,אקטואר סיכוני שוק )MRA( ,כאקטואר סיכוני אשראי )CRA( ,כאקטואר סיכונים תפעוליים )ORA( ,

לשכת מטעם  (PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA( כאקטואר סיכוני חיים, )IRA( כאקטואר סיכוני השקעות

הינו ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. כמו כן, מר פולניצר  )IAVFA( מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 וכמנהל סיכונים מוסמך )GARP( האיגוד העולמי למומחי סיכוניםמטעם  )FRM( מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים

)CRM(  האיגוד הישראלי למנהלי סיכוניםעל ידי )IARM( ,וארבעל ת B.A  ובכלכלה- M.B.A  במנהל עסקים עם

במימון בקורסים  ליפשיץ ז"ל שילה ר"ד ה"ה של עוזר הוראהכושימש  מאוניברסיטת בן גוריוןהתמחות במימון 

מרצה בקורסים , במכללה האקדמית אחווה בנגזרות וניהול סיכוניםמרצה בקורסים , במוסדות אקדמיים שונים ובנקאות

בניתוח ניירות ערך, מכשירים מרצה בקורסים וכ במכללה האקדמית אשקלוןבניתוח דוחות כספיים והערכת שווי 

  .בקורס הכנה פרטי לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל תיקיםפיננסיים וניהול 
  

  מעריכי שווי בלתי תלויים": –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי  אודות

מספק שירותי ייעוץ כלכלי והערכות שווי של תאגידים,  מעריכי שווי בלתי תלויים" –משרד הייעוץ הכלכלי "שווי פנימי 

ת מומחים מעת לעהמשרד מעסיק  .ודוחות כספיים נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסים מורכבים לצורכי עסקאות

משרדי רואי חשבון, משרדי חברות ציבוריות, חברות פרטיות,  , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה בין .ובתחומי עיסוק

  וץ כלכלי וגופים פיננסיים.ייע
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