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 בעיקר , הציג את נושא מבנה ההון בצורה כללית 8שיעור
 תוך התייחסות לנקודות הרקע לתיאוריית מבנה ההון

 של מבנה הון  ההשקפה הקלאסית בהקשר זה הכרנו את
 והשפעתו על שווי החברה ועל מחיר ההון המשוקלל שלה

 מודיליאני ומילר הכרנו את המשפטים המפורסמים של
 (  מסים אישיים)ואת יסודות הניתוח המתקדם של מילר 

מבנה ההון של החברה   מדיניותבשיעור הנוכחי נתמקד ב
 :  שנדונו עד כה והנושאים הקשוריםנפרט את הנושאים ו

חלוקת  ובשיטות חילופיות של  מדיניות הדיבידנדנדון ב
 (כגון רכישות חוזרות של מניות)לבעלי החברה רווחים 

שווי החברהרווחים ומיסוי על , נדון בהשלכות מבנה ההון 
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בהתאם לשני נושאים הבאים, החומר יוצג בשני חלקים: 
 

 מדיניות מבנה ההון1.

רקע תיאורטי למדיניות מבנה ההון וסוגיות מעשיות 

השפעות מיסוי ושווי החברה, מבנה ההון והשינויים בו 

תיאוריות מתקדמות של מבנה הון וסיכום גורמי השפעה 
 

 מדיניות הדיבידנד2.

יסודות מדיניות הדיבידנד ושיקולים בסיסיים 

שיטות חילופיות של חלוקת רווחים לבעלי החברה 

י השוק"הקשר בין מדיניות דיבידנד להערכת החברה ע 
 

 8הרחבות של מה שהוצג בשיעור חלק מהנושאים מהווים  ,
 וחלקם מתייחסים לתיאוריות ומונחים בסיסיים חדשים
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 מ"מבנה ההון של חברה מסחרית בעהציגו  4 - 2שיעורים: 

 (הלוואות)חוב טווח ארוך 

 (או הון הבעלים)הון עצמי 

של  יחס המנוף מדיניות מבנה ההון מתייחסת בעיקר ל
 (7שיעור ) E/D -המוגדר כ, (leverage ratio)החברה 

מקסום תשואות  מ היא "מטרת ההנהלה של חברה בע
 :הכוללים בין היתר, תחת שורת אילוצים הבעלים

 המקובלת על הבעלים( תנודתיות התשואה)רמת הסיכון 

חלוקת רווחים והשקעה מחדשהעדפות הבעלים באשר ל 

(הנפקות)אחוז הבעלות בידיהם העדפות הבעלים באשר ל 

 (  כגון זכות קדימה בהנפקה)מעוגן בחוק חלק מהאילוצים
 (כגון דיבידנד)וחלקם נמצא בשליטה יחסית של ההנהלה 
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 באה לידי ביטוי בשורת החלטותשליטתה של ההנהלה: 

 חלוקת רווחיםו( רמת מינוף)מבנה ההון מדיניות של 

 (ע נגזרים"מבנה של חוזים וני, ביטוח)ניהול סיכונים 

תחת  , ההנהלה שולטת בגורמים לעיל באופן יחסי בלבד
 (דירקטוריון החברה)פיקוח והכוונה של מועצת מנהלים 

  מדיניות מבנה ההון וצרכי מימון הפרויקטים מחייבים
 החלטה נוספת של הנהלה –גיוס הון תוך הנפקת מניות 

 לדלל את חלקם של הבעלים  הנפקת מניות חדשות עשויה
 לכן לאחרונים זכות קדימה בהנפקות נשנות, הקיימים

 כדי לשמור  לנצל את זכותם ( א)הבעלים הקיימים יכולים
ובכך לפצות על  למכור את הזכויות ( ב), על חלקם בחברה

 (דרך קשה)י הצבעה "עלמנוע את ההנפקה ( ג)או , הדילול
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על מבנה הון קבוע כ לשמור על "חברות רבות שואפות בד
;  (על מנת להבטיח רמת סיכון קבועה, בין היתר)פני הזמן 

 :  לדוגמא, שינוי מבנה ההוןלעתים נוצר הצורך ב, אולם

 או השקת פרויקטים חדשים/והרחבת החברה לטובת 

 בהיעדר פרויקטים רווחייםהצטברות הרווחים לאור 

לשם צמצום או נטילת סיכון, שינוי מדיניות מכווןכ 

 בהיעדר , הצטברות הרווחים שלא חולקובמקרה של
 :ניתן לחלק רווחים לבעלי החברה, פרויקטים טובים

 דבר שעשוי ליצור )חלוקת דיבידנד מוגבר באמצעות
 (יש גם לקחת בחשבון את מיסוי הדיבידנד; ציפיות

 רכישה חוזרת באמצעות(buyback )  של מניות החברה
 (?האם הדבר שונה מהותית מחלוקת דיבידנד)בשוק ההון 
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 הרחבת החברה  סיבה נפוצה לשינויים במבנה ההון היא
הניתנת למימון  , (בתחומה המקורי או לתחומים חדשים)

 :כ השיטה הנה בעייתית"אך בד, מתוך רווחים שלא חולקו

 (?מדוע)בחברה יעילה אין צבירת רווחים משמעותית  ;
 הנו סעיף מאזני המייצג התחייבות" רווח שלא חולק"

לעומת זאת  , הצבירה שקיימת היא איטית והדרגתית
 הצורך במימון של הרחבה הוא חד פעמי ובהיקף גדול

 הנה דרך אפשרית אך אינה פשוטה או זולההנפקת מניות  ,
 :בדרכים חלופיות למימון הרחבותלכן חברות משתמשות 

החכר חוזר '; וכד חכירה(leaseback –   מכירת נכסים
 (חלק מערך הנכסים" שחרור"כדרך , וחכירתם לאחר מכן

ולכן , שיטות החכירה עלולות להיות כרוכות באובדן ערך
 השיטה העדיפה למימון הרחבה הנה נטילת הלוואהכ "בד
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י דוגמא"נמחיש את החלטת בחירה בין חכירה לרכישה ע  : 

 נניח כי בבעלותה של חברה מסחריתXYZ   מבנה משרדים
מחליטה   XYZחברת ; שחלקו מושכר לחברה אחרת, גדול

 לבנק השקעותי החקר חוזר "לשחרר חלק מערך המבנה ע

ואז  ( עם הנחה)החברה מוכרת את המבנה לבנק , למעשה
 משחררת חלק מערכווכך ( עם הנחה)שוכרת אותו בחזרה 

החברה בוחנת את מצבה ומסתבר כי, כעבור מספר שנים: 

 שנמכר לבנק עלה באופן משמעותימחיר השוק של המבנה 

 אך אינה יכולה עוד לפנות החברה זקוקה להרחבת שטחה
 (אשר שייך כבר לבנק ההשקעות)את כל משרדי המבנה 

 (ואין הנחת דמי שכירות)מעבר למבנה אחר כרוך בעלויות 

( ?רק בדיעבד)החלטת החקר חוזר הייתה שגויה : מסקנה 
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נקודות רקע לתיאוריית מבנה  הציג  8שיעור , לתזכורת
,  ההשקפה הקלאסית, הגישה הנאיבית: של החברה ההון

 וניתוח מתקדם של מילר( M&M)טענות מודיליאני ומילר 

 קובעת כי מחיר החוב נמוך ממחיר ההון  הגישה הנאיבית
 י נטילת חובות"ע WACCמאפשר הורדת העצמי והדבר 

 מציינת כי נטילת הלוואות עשויה לייקר  השקפה קלאסית
 המצוי בגישה הנאיביתמקזז את האפקט מה ש, את החוב

 פיתחו גישה שיטתית לנושא והראו כימודיליאני ומילר: 

לא משפיע על ערך החברההיקף החוב , תחת שורת הנחות 

מוסיפה ערך לחברההרחבת היקף החוב , תחת מס חברות 

קיימת רמת מינוף אופטימאלית, ללא ההנחות המפשטות 

מסים אישיים וגורמים נוספים מקזזים בדיוק  , י מילר"עפ
 9 לא קיימת רמת מינוף אופטימאליתאת יתרון המנוף ולכן 

  ישנם חוקרים הסבורים כי בפועל קיימת חשיבות למבנה
 גורמי ההשפעה קשורים לתעשיותבעוד , ההון של חברות

הרי שרמת מינוף  , אם לא הייתה כל חשיבות למבנה ההון
;  בניגוד לממצאים, של חברות במציאות הייתה אקראית

 לא קיימת רמת מינוף אופטימאלית אחתעם זאת נראה ש
  בפועל נראה כי רמת מינוף נוטה להשתנות באופן שיטתי

,  לבנקים רמות מינוף גבוהות יחסית, למשל; בין תעשיות
 אך לחברות לפיתוח טכנולוגיות מידע רמות מינוף נמוכות

(  זמינות הלוואות)אילוצים חיצוניים רמת מנוף מושפעת מ
 :ולכן מהווה משתנה החלטהמשיקולים פנימיים אך גם 

 ולכן  , כ הון אנושי"הוא בדחברת הזנק הנכס העיקרי של
 י הלוואות מהווה דרך חסומה או יקרה מדי"גיוס הון ע

 יכולה לבחור בין שיטות מימון שונות  חברה בוגרת ויציבה
 10 שתשפיע על עתידה, ותהיה חייבת לקבל החלטה שקולה

 עם סיכון עסקי  : סיכון פיננסיראינו כי רמת מינוף פירושה
כך שחברה  , ביצועיי החברה הופכים לקיצוניים יותר, נתון

 ממונפת עלולה לקרוס היכן שלא ממונפת רק תספוג הפסד
בעלי החברה הממונפת ידרשו פיצוי , בגלל הסיכון המוגבר

 דבר שמייקר את ההון העצמי ,תוספת תשואהבצורה של 
י "דרך נוספת לראות את השפעת הסיכון הפיננסי היא עפ

 :להלן דוגמא מופשטת; השלכות השינויים בערך הנכסים
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 ₪  -ב XYZמאזן חברת  E/D=5: 1רמת מנוף  E/D=10: 2רמת מנוף 

 מזומן 2,000,000 2,000,000

 נכסים 10,000,000 20,000,000

 כ"סה 12,000,000 22,000,000

 הלוואות 10,000,000 20,000,000

 הון עצמי 2,000,000 2,000,000

 כ"סה 12,000,000 22,000,000

  20%ירידה של : 1מנוף 
בערך הנכסים מוחקת  
 כליל את הון הבעלים  

  10%ירידה של : 2מנוף 
בערך הנכסים מוחקת  
 כליל את הון הבעלים  

 1מסוכן ממנוף  2מנוף 

 (  7ראו שיעור , בפרט)דוגמא אחרונה ודוגמאות קודמות
 הקשר בין מנוף לסיכון פיננסי של חברהממחישות את 

 בגלל תוספת סיכון מייקרת את ההון העצמיהגדלת מנוף 
 (  כ נמוכה מעלות ההון העצמי"שהיא בד)עלות החוב

 (סיכון חדלות הפירעון) תעלה אף היא עם הגדלת המנוף
 עשויים להתנות את היקפם  ( המלווים)ספקים של הון זר

 דרוג האשראי של החברה הלווהועלותם של שירותיהם ב
  חוסר זמינות של הון הלוואות עשוי להביא לצורך במימון

 :פעולה יקרה ומורכבת למדי, הנפקת הון עצמי נוסףי "ע
 דילול להשקעה נוספת בחברההבעלים נאלצים לבחור בין 
 דילול שליטת הבעליםדילול תוך מכירת זכויות פירושו 
שינוי ברמת מינוף עשוי לגרום לשינויים הקשורים  , לבסוף

מינוף גבוה עשוי לגרום לדחיית  , כך למשל: בעיית הסוכןל
 12 (?האם זה טוב לחברה)פרויקטים מסוכנים לדעת הנהלה 
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של חברה על סמך כל המידע ע "שוק יעיל קובע מחירי ני
 ב"בין היתר מבנה ההון וכיו, הזמין אודות מצבה השוטף

כיצד  ; חברה בעלת פוטנציאל צמיחה גבוהנניח , לדוגמא
 ?ומדוע, רמת מינוף שלה עשויה להשפיע על מחיר מניותיה

 נמוך יותררמת מינוף גבוהה עשויה להביא למחיר מניה  ;
שככל הנראה  יחייב גיוס הון מימוש פוטנציאל הצמיחה 

 (  לאור ניצול קיים של ההון הזר)יבוא מצד בעלי המניות 

נראה כי לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה  , בהתאם לכך
יהיה כדאי לשמור על רמת  ( growth companies)גבוה 

 כדי למקסם את מחיר השוק של מניותיהן, נמוכהמינוף 

 לשמור על רמת מינוף נמוכה היא שבכך  סיבה כללית יותר
גם כתלות בתנאיי  ; מרחב תמרוןהחברה משאירה לעצמה 

 :למשל, או לאוהרחבת מינוף יכולה להיות כדאית , השוק
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החברה עשויה להחליט האם  , בדוגמא מספרית אחרונה
 :י שיקולים כגון"עפ( גבוה יותר) 2למנוף  1לעלות ממנוף 

 הסכנה הנובעת מירידת ערך השוק  בעלי מניות מזהים את
הדבר שיגרום  , (שבדוגמא 20%לעומת  10%) של הנכסים

 לירידה במחיר מניותיהלהערכת חברה נמוכה יותר ולכן 

לסכנה  , תחזית יציבה של מחירי הנכסיםלנוכח , מאידך
הרחבת מינוף  , בו בזמן; ל השלכות פחות משמעותיות"הנ

 מנצלת יתרון המס ומבטיחה רווח מוגבר לבעלי המניות

 מ להגן  "ע; (7שיעור )כיסוי הכנסה הגדלת מינוף מצמצמת
מה  , החברה עשויה לגייס הון עצמי נוסף, על דרוג אשראי

 ירידה במחיר המניהשיגרום לדילול המניות הקיימות ול

 כגון אלו ונוספים הוא זה שישפיע בפועל שילוב שיקולים
 מדיניות מבנה ההון המועדפתעל החלטות החברה בדבר 
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מאפיינים ייחודיים  שיקולים נוספים עשויים להתייחס ל
 :להלן דוגמאות טיפוסיות; של החברה וסביבת פעילותה

עשויה  ( כגון ענף התיירות)תחום עסקים מחזורי חברה ב
תוך הקפדה על  , יותר" החמות"לנצל מנוף גבוה בתקופות 

 יחסית" השקטות"צמצום משמעותי של חובות בתקופות 
עשויה לנסות  ( טכנולוגיה מיושנת)תחום דועך חברה ב

או למצות  ( כאן המנוף עשוי לעזור)ולעבור לתחום אחר 
 (במקרה זה מתבקש צמצום חובות)את התחום ולהיסגר 

( כגון ביוטכנולוגיה, "הכל או כלום)"תחום מסוכן חברה ב
 (הון זר אינו זמין)לפעול תחת מנוף נמוך  להיאלץעשויה 

 שימוש במנוף כאשר יתרונותיו עולים  עקרון המפתח הוא
 י הון עצמי במקרה הפוך"ומעבר למימון ע, על חסרונותיו

 מתאימה יותר לתפיסת מצב  ככל שרמת המינוף שנבחרה
 15 תהיה הערכת מניות החברה גבוהה יותר, י שוק"החברה ע

כאשר יתכן  , י תפיסת השוק"מחיר מניות החברה נקבע עפ
בין כלל המשקיעים להנהלת החברה  פערי מידע וקיימים 

 (לדיון מקדים בפערי מידע וסוגיות נלוות 1ראו שיעור )
ע שיפגעו "פערי מידע עלולים להביא לעיוותים בתמחור ני

למשקיעים  חברות מנסות לאותת לכן ; בפעילות החברה
 :י שינויים במבנה ההון הקיים"בין היתר ע, אודות מצבן

עשויה להתפרש כאיתות לתחזית  ח "הנפקת אג, למשל
 כאיתות להערכת יתרהנפקה של מניות ו, רווחים יציבה

תיאוריית איתות מלבד ל(signaling theory )  העוסקת
ניתוח פרשנויות אפשריות של השינויים  , בהיבטים הללו

 :  תיאוריית מבנה הון נוספתבמבנה ההון הביא לפיתוח 
 סדר הניקור"תיאוריית "(pecking order )  קובעת כי

רווחים  י "חברות מעדיפות לממן את פעילותן קודם כל ע
 הון עצמיי "ורק בסוף ע, הלוואותי "כ ע"אח, שלא חולקו

16 

למימון באמצעות חוב יתרון מוחשי  , כפי שראינו קודם
 :י"צמצום עלויות מושג ע; מגן המסשבא לידי ביטוי ב

הן הוצאה מוכרת לצורכי מסהוצאות ריבית : הלוואות 

קרקע ומכונות, בפרט עלויות מבנים, מבנה פחת והפחתות 

 לעתים מקנה פטור או הקלות מסחכירת מבנים ומכונות 

  להחלטות הקשורות מחד למבנה ההון ומאידך למיסוי
:  השפעה חשובה על מנוף פיננסי ועל רמת הסיכון הנתפסת

 את הסיכון המוגבר( חלקית)מגן המס הנובע מהחוב מקזז 

ברמת הפרט הוצאות ריבית על הלוואות  , בשונה מחברות
לכן מגן המס מהווה יתרון  , כ אינן מוכרות לצורכי מס"בד

 חשוב וייחודי של חברות שאינו זמין לבעלי המניות עצמם  
17 

 8האפקט של מגן המס הוצג בצורה פשטנית בשיעור  ;
להלן נציג דוגמא מפורטת יותר שממחישה את השפעת  
 השינויים במבנה ההון על רווחיות בעת הרחבת החברה

נראה כלהלןטרם ההרחבה נניח כי תשקיף החברה ב: 

 

 

 

 

 

 

 5,000,000מימון נוסף בסך ההרחבה הנדרשת מחייבת ₪ 
    ₪ 1,600,000 -ועשויה להעלות את הרווח התפעולי עד ל

18 

 (₪ -הסכומים ב, כאן ולהלן) רווח תפעולי 1,000,000

 (5,000,000 קרן ,10%)ריבית על החוב  -500,000

 רווח לפני מס חברות 500,000

 (30%)מס חברות  -150,000

 רווח לאחר המס 350,000

 (מניות 1,400,000 * למניה 0.14)דיבידנד  -196,000

 רווחים שלא חולקו 154,000

 (EPS  =350,000/1,400,000)רווח למניה  0.25
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 נטילת הלוואה  דרך אחת למימון ההרחבה היא באמצעות
;  (₪ 5,000,000)בגובה הסכום הנדרש ( ח"או הנפקת אג)

 (?האם ההנחה מציאותית) 10%נניח כי עלות המימון הנה 

תשקיף החברה ייראה כך, ל"במקרה של מימון בדרך הנ: 

 

 

 

 

 

 

הרחבת החוב בהיקף  : אינה מציאותיתכ "ההנחה לעיל בד
 משמעותי עשויה להוריד דרוג אשראי ולהעלות את עלותו

19 

 (₪ -הסכומים ב, כאן ולהלן) רווח תפעולי 1,600,000

 (10,000,000 קרן ,10%)ריבית על החוב  -1,000,000

 רווח לפני מס חברות 600,000

 (30%)מס חברות  -180,000

 רווח לאחר המס 420,000

 (מניות 1,400,000 * למניה 0.14)דיבידנד  -196,000

 רווחים שלא חולקו 224,000

 (EPS  =420,000/1,400,000)רווח למניה  0.30

 גיוס של הון  דרך חילופית למימון ההרחבה היא באמצעות
נניח כי  ; (₪ 5,000,000)בגובה הסכום הנדרש עצמי נוסף 

 למניה ₪ 2תמורת , מניות נוספות 2,500,000ניתן להנפיק 

תשקיף החברה ייראה כך, ל"במקרה של מימון בדרך הנ: 

 

 

 

 

 

 

משלמת מס גבוה  כאן החברה , בהשוואה לתשקיף הקודם
 שבחרה לצורך ההרחבהבגלל דרך המימון  ₪ 150,000 -ב

20 

 (₪ -הסכומים ב, כאן ולהלן) רווח תפעולי 1,600,000

 (5,000,000 קרן ,10%)ריבית על החוב  -500,000

 רווח לפני מס חברות 1,100,000

 (30%)מס חברות  -330,000

 רווח לאחר המס 770,000

 (מניות 3,900,000* למניה  0.14)דיבידנד  -546,000

 רווחים שלא חולקו 224,000

 (EPS  =770,000/3,900,000)רווח למניה  0.20

תמריץ שיטת מיסוי החברות יוצרת : המסקנה מהדוגמא
 אך התמריץ הוא יחסי בלבדלמימון באמצעות הלוואות 

מהו הגורם הפועל בכיוון הפוך ומתי הוא יהיה רלוונטי? 

פוחתת יכולת  , ככל שהחוב הקיים גבוה יותר: עלות החוב
 והחוב מתייקר( דרוג האשראי)פירעון נתפסת של החברה 

מדוע; עלות ההון העצמי עשויה לעלות אף היא, כזכור? 

 עליו תצטרך החברה  , לבעלי המניותהסיכון המוגבר בגלל
 י רווחיות נוספת"או ע/י חלוקת דיבידנד מוגבר ו"לפצות ע

מהו האינדיקטור המועדף למבנה הון אופטימאלי? 

מבנה ההון אשר ממקסם  : מחיר השוק של מניות החברה
 את מחיר המניה הוא זה שממקסם גם את שווי החברה

21 

 והשיקולים  נסכם את הגורמים בעלי השפעה על מבנה הון
 :י הנהלת החברה"העיקריים שחייבים להילקח בחשבון ע

 של החברה ואופן מימונם המועדףמבנה הנכסים 

סיכונים עסקיים ופיננסייםחשיפתה של החברה ל 

של הון עצמי והון הלוואות עלותם השוטפת 

 של הון עצמי והון הלוואותזמינותם הכללית 

 הנתפסת של חברה בשוק ההוןיכולת הפירעון 

 (בפרט המס האפקטיבי)מצב המס של החברה 

גורם לא זניח מהווה הזיקה בין מבנה ההון לבין  , לבסוף
הנפקת מניות יכולה להשפיע על  , בפרט; פיזור השליטה

 מאזן השליטה בחברה ולהביא לשינויים בלתי מתוכננים
22 

  מדיניות הדיבידנד מהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות מבנה
שלמעשה הופכת  חלוקה של דיבידנד מהווה החלטה : ההון

 חלק מרווחי הבעלים למקור בלתי זמין להשקעה מחדש
 לא יכולות  ( שאינן נסחרות בשוקי ההון)חברות פרטיות

את הון הבעלים החסר באמצעות הנפקת מניות   להשלים
 (כ גם הון הלוואות העומד לרשותן הנו מוגבל יחסית"בד)
ללא הדיבידנד בעלי החברות הפרטיות מתקשים  , מאידך

 כי מניותיהם אינן נסחרות בשוק, לממש את השקעתם
 סוגיית הדיבידנד ( הנסחרות בשוק)לחברות ציבוריות

 אך לא פשוטה לכשעצמה, מורכבת פחותעשויה להיות 
 הרווח הניתן לחלוקה  השיקול הכללי מתמקד בהשוואת

 י השקעה מחדש"המובטח עמיידית אל מול רווח עתידי 
חברה אינה רשאית לחלק  , י חוק"עפ: מגבלה אפקטיבית

 23 (חשבו מדוע)דיבידנד מעל לסך היקף הרווחים שלא חולקו 

למדיניות הדיבידנד לא אמורה להיות  , באופן תיאורטי
  -כלשהי מבחינתם של המשקיעים מכיוון ו השלכה ריאלית

  משקיעים אינם זקוקים לדיבידנד כדי להפוך את המניות
 הדבר ניתן להשגה תוך מכירת מניות בשוק ההון; למזומן

י מודיליאני "ל הוכח פורמאלית ע"השיקול התיאורטי הנ
 בפועל הסוגיה מסתברת כמורכבת למדי, אולם; ומילר

ל  "שונה של דיבידנד ורווח הון שובר את השוויון הנ מיסוי 
 לגבי רווחיות איתותכ( או להתפרש)דיבידנד יכול לשמש 
נראה כי חברות ומשקיעים כאחד מייחסים  , באופן כללי

 שינויים בה  ובמיוחד ל, חשיבות רבה למדיניות הדיבידנד
לא נראה כי מדיניות הדיבידנד  , מסיבות הללו ונוספות

כפי שמשתמע  , בפועל מהווה החלטה חסרת רלוונטיות
מהוכחתם הפורמאלית של מודיליאני ומילר עבור שוק  

 24 (dividend irrelevance -המשפט הידוע כ)מושלם 
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 הגורמים העיקריים המעורבים בהחלטות חלוקת דיבידנד
מיסוי  , עתודות המזומנים, הזדמנויות ההשקעהכוללים 

 :  שמירה על יציבות ועקביותותפיסות שוק ההון , אישי

 לנוכח ; קשורות לשיקול הכללי ביותרהזדמנויות השקעה
להחלטת השקעה מחדש  ' תחרות וכד, הזדמנויות צמיחה

 כ יתרונות ברורים על פני חלוקת הרווחים המיידית"בד

 גדולות עלולות לאותת על חוסר ביטחון  עתודות מזומנים
 י הנהלת החברה"וחוסר יכולת העסקת משאבים יעילה ע

 של בעלי החברה עשוי להכתיב דרך רצויה מיסוי אישי
 (בפרט מיסוי דיבידנד לעומת רווחי הון)למימוש הרווחים 

 דבר  –מגיב שלילית לצמצום גובה הדיבידנד שוק ההון
 שמכתיב מדיניות דיבידנד שמרנית גם בתקופות של גאות

 מהוות תנאים לגיוס ושימור המשקיעיםיציבות ועקביות 
25 

כ אחת לרבעון או לחצי  "דיבידנד רגיל משולם בד: הערה
"  דיבידנד מיוחד"כל דיבידנד שמעבר לרגיל מכונה ו, שנה

(extra dividend) ;מדוע חשובה ההבחנה בין השניים? 

בכדי למנוע פגיעה בתדמית אם הדיבידנד המיוחד מתבטל 

חשיבות גבוהה  , לאור מורכבותה של מדיניות הדיבידנד
 :בעלי ההון העצמידרכים חילופיות של תגמול מיוחסת ל

חלוקת מניות הטבה (scrip/stock/share dividend) 

 של המניות רכישה חוזרת(buyback  אוrepurchase)  

  חלוקת המניות המוצעת במסגרת תכנית השקעה מחדש
(automatic dividend reinvestment plan) ,  דומה

 מבחינה טכנית להנפקת זכויות במחיר נמוך ממחיר השוק

 שירותים ולעתים חלוקת  , בצורת הנחותהטבות ייחודיות
 26 (שלא נדון בהן כאן, דרכים פחות נפוצות)מוצרי החברה 

חלוקת מניות הטבה (scrip/stock/share dividend  )
 הנה אחת הדרכים המשמשות תגמול חלופי לבעלי החברה

 6הנפקת מניות הטבה ואפקטים קשורים נדונו בשיעור ;
רווחים שלא  "סעיף , בפרט ראינו כי כתוצאה מההנפקה

 עולה  " הון המניות"וסעיף , במאזן החברה יורד" חולקו
 טהורה"הנפקת מניות הטבה מכונה "(pure )  אם לבעלי

הנפקה  ; המניות אין אופציית בחירה בין מניות למזומן
 "בחירה בין הטבה למזומן"עם אופציית הבחירה מכונה 

 המנפיקה את מניות ההטבהמנקודת מבטה של החברה  ,
זוהי דרך מימון המשאירה בידי החברה משאבים נחוצים  

 (להסבר נוסף 6ראו שיעור )תוך שמירה על תדמית חיובית 
יתכנו כאן הטבות מס לעומת  , מנקודת מבטו של המשקיע

הדבר חוסך עלויות בהן כרוכה , מאידך; דיבידנד במזומן
 (להיבטים פסיכולוגיים 6ראו גם שיעור )הרחבת בעלות 

27 

 של מניות רכישה חוזרת(buyback  אוrepurchase)  
 הנה דרך נוספת המשמשת כתגמול חלופי לבעלי החברה

החברה משנה את מבנה ההון שלה תוך  , במסגרת שיטה זו
 שימוש ברווחים שלא חולקו לשם רכישת מניות של עצמה  

 על כוונתה לבצע רכישה כזולהודיע מראש החברה חייבת  ,
 כאשר המחיר עולה על מחיר השוקאישור הבעלים ולקבל 

בפרט, קיימות דרכים שונות לביצוע הרכישה החוזרת: 
בהתאם לתכנית מתוזמנת  , רכישת מניות בשוק ההון

 (השיטה הנפוצה ביותר של רכישה חוזרת)וסדורה 
 הצעת רכש במחיר קבוע(fixed price offer ,  בדומה

 (להשוואה 6ראו שיעור ; להצעת המכר במחיר קבוע
 הצעת רכש בשיטת מכרז(tender offer ,כמוסבר להלן  ,

 (להשוואה 6ראו שיעור ; ובדומה להצעת מכר במכרז
28 עם מחזיקי מניות מרכזייםמ ישיר "רכישה חוזרת במו 

רכישה חוזרת של מניות הייתה למעשה אסורה עד  , בארץ
נכנס לתוקף חוק החברות החדש אשר   2000 -אך ב, 1999

 :למשל; תחת מגבלות מסוימותמותיר רכישה חוזרת 
המכונות גם  , י החברה ברכישה חוזרת"ממניות שנרכשו ע

נשללת  , (treasury stockאו  retired)" מניות רדומות"
 זכות ההצבעה בישיבות והזכות בחלוקת נכסים בפירוק

נשללת  , ברכישה חוזרתחברת הבת י "ממניות שנרכשו ע
 זכות ההצבעה אך נשמרת זכות לחלוקת הנכסים בפירוק

מהו לדעתכם ההיגיון בהגבלת זכויות של מניות רדומות? 
תקבל , ללא הגבלת הזכויות: מניעת ניגוד העניינים

אותה עלולה לנצל שליטה על החברה הנהלת החברה 
 (בעלי ההון)בניגוד לרצונם של בעלי החברה המקוריים 

השתלטות  אחד מתמריצי ההנהלה הנו האיום של , בפרט
זכות  ; (רכישת חברה שאינה מנוהלת בצורה יעילה) עוינת

 29 הצבעה עלולה לנטרל את התמריץ ולהחריף ניגוד עניינים

 י הצעת רכש במכרז "ערכישה חוזרת(tender offer  )
 :הבאותשתי שיטות המכרז כ באחת מ"משתמשת בד

מחזיקי  (: uniform price auction)מכרז במחיר אחיד 1.
מספר המניות שהם  ( א)י החברה לגבי "המניות נשאלים ע

 המחיר שבו הם מוכנים למכור אותן( ב) -ו, מוכנים למכור
 החברה תבחן את  , (6שיעור )בדומה להצעת מכר במכרז

 תבחר במחיר המבטיח את מספר המניות הרצויההצעות ו
החברה מכריזה סדרת  (: Dutch auction)מכרז הולנדי 2.

ומחזיקי המניות  , מחירים בהם מוכנה לרכוש את המניות
 א מהמחירים  "מציינים מספר המניות שמוכנים למכור בכ

ייבחר המחיר המינימאלי המבטיח מספר המניות הרצוי 
י מכרז לבין רכישה  "שימו לב להבדל בין רכישה חוזרת ע

;  המכרז מספק מידע חשוב שחוסך הוצאות: במחיר קבוע
 עלויות נלוות זוהי שיטה מורכבת יחסית וכרוכה ב, מאידך

30 
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 מהווה אפקט נפוץ של רכישה חוזרתעליית מחיר המניה  ,
 אולם נצפים גם אפקטים אחרים  ; המלווה בעליית ביקוש

שינוי במבנה ההון  כאשר רכישה חוזרת פירושה , בפרט
חלק מהמשקיעים יחליטו  , שינוי בפרופיל הסיכוןולכן 

 (בגלל רמת הסיכון החדשה)למכור את מניות החברה 
חוסר יכולת של איתור  הרכישה יכולה להתפרש כאיתות ל

 (אך יתכן גם שתיתפס דווקא כצעד חכם ויעיל)הזדמנויות 
  הרכישה עשויה שלא להיות מתאימה לחלק מהמשקיעים

כתלות במצב של מיסוי הכנסות  , בפרט)שיקולי מס בגלל 
 (פרטיות מדיבידנד לעומת מיסוי אפקטיבי של רווחי הון

 הנשארות לאחר רכישה חוזרת עשוי לעלות  ערך המניות
, כ בפועל"במידה וכפי שזה קורה בד)רווח למניה יחד עם 

 (המזומן ששימש לרכישה לא היה נחוץ לתפעול העסק
עם השפעות  ; ל מניח היעדר כל השפעה אחרת"האפקט הנ

 31 האפקט נטו על ערך המניה אינו חד משמעי, מס ואחרות

סקרנו מספר דרכים לתגמול : לסיכום מדיניות הדיבידנד
 המשמשות תחליף לחלוקות הדיבידנד במזומן, הבעלים

 את העיקרון הבסיסי לפיו ערכו של כל ( 4בשיעור )ציינו
נקבע על ( ולמעשה גם של כל נכס עסקי פיזי)נכס פיננסי 

 סך תזרימי המזומנים המופקים מהנכס לאורך חייוסמך 

ס סדרת הדיבידנדים"ערך המניה ניתן להסקה עמכאן ש 

מכיוון ו, המסקנה נכונה אך השלכותיה אינן פשוטות- 

 צפוייםמדובר בדיבידנדים עתידיים שאינם ידועים אלא 1.

 תפיסות השוקהציפיות מושפעות הן מנתוני העבר והן מ2.

לחלוקת דיבידנד השפעה כפולה על הערכת , כתוצאה מכך
 לאור נתוני החברה בעבר וכן לאור תפיסת השוק: החברה

  חברות טכנולוגיה לעתים מסוגלות לשמור על ציפיות
 32 ללא חלוקת דיבידנד כלשהיגבוהות ועל ערך מניה גבוה 

בערך  חלוקת דיבידנד עלולה לפגוע , במצבים מסוימים
 ...  ? -למשל , החברה למרות משמעותה החיובית לכאורה

 יחסית לאלו  הזדמנויות השקעה טובות כאשר לחברה
 י הון זר"אין יתרון למימון עו, הזמינות לבעלי המניות

חלוקת דיבידנד , כאשר הון ההלוואות זמין ועלותו סבירה
אך עדיין כתלות בהשפעתה על מבנה  )עשויה להיות רצויה 

 בפרט כאמצעי למימוש הציפיות ושמירה על עקביות, (הון
 במדיניות הדיבידנד עלולים להזיק  שינויים בלתי צפויים

 :גם כאשר אין סיבה כלכלית כלשהי לירידת ערך החברה
חדשות רעות": אפקט צפוי של אי תשלום דיבידנד רגיל" 
 חוסר היציבות ולכן סיכון מוגבראפקט נוסף הוא תפיסת 
לקבל החלטות  חברות מקפידות לאו רק , ל"מהסיבות הנ

לציבור להסביר את צעדיהן אלא גם , בתחום זהשקולות 
 כדי למנוע תפיסה שלילית שגויה, המשקיעים מבעוד מועד
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השיעור הציג שתי סוגיות מרכזיות במימון, לסיכום כללי: 
 

 מדיניות מבנה ההון של חברה1.

רקע תיאורטי למדיניות מבנה ההון וסוגיות מעשיות 

השפעות מיסוי ושווי החברה, מבנה ההון והשינויים בו 

תיאוריות מתקדמות של מבנה הון וסיכום גורמי השפעה 
 

 מדיניות הדיבידנד של חברה2.

יסודות מדיניות הדיבידנד ושיקולים בסיסיים 

שיטות חילופיות של חלוקת רווחים לבעלי החברה 

י השוק"הקשר בין מדיניות דיבידנד להערכת החברה ע 
 

 אשר בפועל  , בין הנושאים לעילהקשר ההדוק ראינו את
 בניהול פיננסי של חברההיבטים בלתי נפרדים מהווים 
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בשיעורים הקודמים הגדרנו את מונח מחיר  , לתזכורת
ההון המשוקלל וסקרנו את יישומיו העיקריים בתחום  

 (הערכת פרויקטים)החלטות השקעה ובהחלטות מימון 

בשיעור הנוכחי הרחבנו את נושא החלטות המימון: 

 מבנה ההון של החברההתעמקנו בסוגיות נבחרות בתחום 

 וגם קשרנו בין נושא זה   מדיניות הדיבידנדהרחבנו אודות
 י השוק"שווי החברה עהמיסוי ותפיסת , לנושא מבנה ההון

  הנושא המשלים את התמונה הנו קבלת החלטות השקעה
 (טכניקות של הערכת פרויקטים בתנאיי חוסר וודאות)

  בהמשך נחזור לנושאים של מחיר ומבנה ההון בהקשר
 ולקביעת כדאיות השקעותהערכת סיכונים ותזרימים ל

  תחום הערכת פרויקטים מתייחס לכל נושאי השיעורים
 האחרונים וכן לרובם המכריע של כלל נושאי הקורס
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מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

ישויות עסקיות שונות ומקורות המימון 

 (בסיסיים ונגזרים)פיננסיים עיקריים כלים 

ע למסחר ציבורי בבורסה"הנפקת ני 

חות ויחסים פיננסיים"ניתוח דו 

מחיר ההון המשוקלל של חברה 

מבנה ההון של חברה ומדיניות הדיבידנד 

הערכת פרויקטים וקבלת החלטות השקעה 
 

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