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-Smallסיכון חברה קטנה )בגין  דיסקאונט: שווי ממעריך טיפ

Company Risk Discount) 

 

מתחרותיה  לביןהחברה הפרטית המוערכת  ביןתיות שההשווא מידתעל מעריל השווי להעריך את 

 .הציבוריות

 

אשר המחירים כך ש לונתונים פיננסיים קיימים על מנת להצביע ע מיזוגים ורכישות ם בדברנתוני

תמורת  שולמו ים אשרמהמחיר יותר יםנמוכ להיות יכוליםפרטיות קטנות  חברות תמורתשולמו 

 ההון בשוק יםמשקיע כי מראים שונים מחקרים, יתרה מכךחברות ציבוריות גדולות יותר. 

 השקעתם בגין (נוספת סיכון פרמייתגבוהים יותר )קרי,  תשואה שיעורי לקבל לרוב דורשים

מרכיבי אי הודאות הגלומים בהשקעה בחברות דנן, משיעורי  את יםהמבטא, קטנות בחברות

ממצא דולות יותר ומבוזרות יותר. ציבוריות גהתשואה שאותם הם דורשים לקבל מחברות 

 גבוה יותר, כך השווי הסופי נמוך יותר. הנדרש התשואה שיעורש ככלהואיל ו חשובאמפירי זה 

 .(cap rateות שיעור נכיון או שיעור היוון )באמצע כלל בדרך תבוצעמ זו התאמה

 

 .בגין גודל התאמה תנדרש, יותר גדולה ציבורית לחברה קטנהפרטית  חברהמשווים  כאשר

 

ודיסקאונט  מדיסקאונט בגין היעדר סחירות עשוי לבוא בנפרד קטנה חברה סיכון בגין דיסקאונט

 אתבחובה הן  לכלול עשויה זו התאמה, הדיסקאונט קביעת לאופן בהתאםבגין אחזקת מיעוט. 

המשכיות ה"היעדר והן את  נתוניםה מהימנותבמידת ו למידע נגישותהמידת ב ההבדלים

 (.י, רצף ניהולSuccession Management) "תניהוליה

 

 ותלהתמודד מוגבלת יכולת , לחילופיןהוןל מוגבלת גישה נהיש קטנות חברותל קרובות לעיתים

או לחילופי חילופין  בשוק( יכלכלההרעה במצב , market downturn) עסקיתהירידה בפעילות  עם

עלולות  יותר קטנות חברותפיכך, לל. חדשים מוצרים לצורך פיתוח ושיווק מוגבלים משאבים

 הון ימחירו תשואה על ההון העצמי ישיעור, נורמטיביים מחירי חובכגון: להיות עלויות הון )

 יותר. גבוהות (יםמשוקלל

 



 
 

 
 

 חברות תרכישעסקאות  מכפיליתוך מ בעיקר חושבו הללו מחקריםהמ חלקמתוך  הנתונים

להשתמש  עליולקבוע שווי מיעוט  מעריך השווי רוצהכאשר , לפיכך. שליטהשווי  המייצגים

 . דיסקאונט בגין אחזקת מיעוטב

 

במקרה שכזה, )רלוונטי ואפליקבילי(  ישיםאיננו  הנהלה רזה""דיסקאונט בגין איש מפתח או 

כבר  נקובים במחקרים הללוו פרטיות חברות תמורת שולמואשר  המחיריםהואיל ו

כל  עבוראיננו בהכרח המקרה  זה כי אם, מצב של "הנהלה רזה"קף על מנת לשהוקטנו/הופחתו 

 . אחת מהחברות שבמחקרים הללו

 

 דיסקאונט בגין היעדר סחירותהאם עליו ליישם  בזהירות לשקולעל מעריך השווי  ,על כן

 Information Access and Reliability) נתונים ומהימנות למידע נגישות היעדר בגין ודיסקאונט

Discount) ,הללו  מחקריםב נקוביםתמורת החברות ה שולמואשר  המחיריםהואיל ו או אם לאו

ית פרספציו נאותות בדיקת של מסוימת רמהבהתבסס על  נקבעו ו/או הותאמו הנראה ככל

  של הקונה. סחירות

 

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