
  
 

    

  

  
  

  שיטות להערכת שווי אופציות ריאליות
  

  מאת: רועי פולניצר
  

  )ROVגישת האופציות הריאליות (

מבוססת על יכולת הנהלת החברה לשנות את החלטותיה בעתיד, ועל סמך מידע נצבר והפחתת רמת אי  ROV - גישת ה

יזום פרויקט נוסף, נטישת פרויקט, דחיית הודאות, לקבל החלטות המוסיפות ערך לחברה כגון השקעה נוספת בפרויקט, י

  ההחלטה לצורך העלאת רמת הוודאות.

  

להשקיע בהחלטה כלשהי  המאפשרת אך לא מחייבת אותהעל פי גישה זאת, בכל שלב עומדת בפני החברה "אופציה" 

רישום התרופה של ניסוי קליני, או לא לממש את האופציה ולהמשיך להשקיע בתהליך  III(לדוגמא: להמשיך לבצע שלב 

  לשיווק) בדומה לאופציה פיננסית.

  

  אופציות ריאליות מוערכות באמצעות שני סוגי מודלים כלכליים:

  .Black & Scholesבעיקר מודל  –מתמטי סגור מודל  �

. מודלים רשתיים מאפשרים ניתוח Monte Carloכדוגמת עץ החלטה מותאם הסתברויות וסימולציית  –מודל רשתי  �

לטות הניהוליות העיקריות בחיי החברה וניתוחם מבחינת הוספת הערך לחברה מקבלת ההחלטה בכל והצגה של ההח

  מצב טבע וכן ניתוח של הסתברויות.

  

  מתודולוגית הערכת שווי האופציות

רציפות או קירוב (Merton  )1973( , אשר כולן מתבססות על המתודולוגיה שללהערכת שווי אופציות שיטותקיימים מספר 

מודל להלן "( Black & Scholes למוד אשר הידוע בהם הינו מודלים סגורים) i(קבוצות:  שלושל ןלחלקיתן לרציפות) ונ

 המקובל Lattice - שפותח למודל ה Cox, Ross & Rubinstein של הבינומי המודלמודלי רשת כגון: ) ii; (")בלק ושולס

שיטות נומריות מהסוג השיטה הנומרית הכוללת ) iii( -; ווכדומה Monte Carlo, מודל ב"בארה חשבונאות אנשי בקרב

   .Finite Difference Methodהמכונה 

  

של  מקרה פרטי של עולמו .Merton) 1973( ובלת להערכת אופציות מבוססת על המתודולוגיה שלהדרך המקכאמור, 

Merton בא לידי ביטוי בנוסחת Black & Scholes נוסחתאו ב Cox, Ross & Rubinstein  המבוססת על תהליך בינומי

 וות מקרה פרטי בעולמו שללפיכך שתי נוסחאות אלו, המה. Black & Scholes בנוסחת המתכנס לתהליך רציף כמו

Merton ,לחלוטין זהות.  
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  מודלים סגורים .1

המודל הנפוץ והמקובל  , הינו1973מודל בלק ושולס אשר פותח ע"י פישר בלק ומריון שולס ופורסם לראשונה בשנת 

סחא פשוט ונוח לשימוש. מאידך, הנו ביותר להערכת שווי אופציות. יתרונו הגדול של המודל הינו בעובדה שהינו

  התקופה.  קשיחה ולכן אינה מאפשרת את שינוי הפרמטרים לאורך

  

  מודלי רשת .2

כיוון  Black & Scholes נוסחתהינם גמישים יותר ביחס ל Monte Carloמודלי רשת כגון המודל הבינומי ו/או מודל 

ים לאורך שינוי פרמטר שבנויים בשיטה של "עץ החלטות" ולכן מביאים בחשבון מצבי טבע שונים ומאפשרים

ת התקן של יסטי )/Volatililty(תנודתיות , סיכון, שיעור הדיבידנד הצפויה תריבית חסרהר ועיהתקופה כגון: ש

ו/או מחיר המימוש של האופציה, מימוש מוקדם של האופציות ועוד. מאידך, מודלי הרשת הינם  נכס הבסיס תשואת

  האופציה "מיוחדים".מסובכים יותר וקשים יותר ליישום ומתאימים כאשר תנאי 

  

  הנומריתהשיטה  .3

העומד מאחורי התנהגות  הסטוכאסטי התהליך, , דהיינוMertonשל  השיטה הנומרית מתבססת על המתודולוגיה

אופציות עם מחיר אופציות מכל סוג שהוא כולל  גיאומטרית). השיטה מסוגלת להעריךה בראונית המחיר (תנוע

 & Blackשל  הנוסחאות , אותן פותרותplain vanillaלאופציות הפשוטות  מימוש משתנה והתניות נוספות (בניגוד

Scholes  ושלCox, Ross & Rubinsteinהנומרית  בספרות מוזכרת השיטה". קצה תנאי" מכונות אלו ), התניות

  ).מחיר מימוש משתנהכמסוגלת להעריך אופציה אמריקאית (עם 

  

 הנומרית השיטה דרך )Black & Scholesהמקרה של ( Plain Vanilla אופציית ערך את מחשבים כאשר כי לציין יש

  .Black & Scholes במודל שמתקבלת לזו זהה תוצאה מקבלים

  

 Blackבמקרה של מודל  כמו מפורש פתרון אין הערכה (שלה משוואת בניית) i: (עקרונות מספר על מבוססת זו שיטה

& Scholes) ;המומרת למשוואת הפרשים (ii (ומחיר זמן: ממדים שני המשקפת מטריצה בניית) ;iii ( בניית "תנאי

חישוב לאחור של ערכה של אופציה ) iv( - ; ו)את חוזה האופציה נשוא הערכת השוויהקצה" (הסעיפים המייחדים 

 היום.ל
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  שיטות להערכת שווי אופציות ריאליות 

 שימוש על נשנענות) אופציות אסטרטגיותשיטות להערכת שווי גם  המכונות( שיטות להערכת שווי אופציות ריאליות

הזמינות בפני  אסטרטגיות רירותשווי ב להערכת, Black & Scholes מודל כגון), OPMs( אופציות הערכת שוויל במודלים

הערכת למודלים  של היישום. אסטרטגיות רירותבל הנתוניםהערכת שווי נכסים לצורך לחילופין  או כלשהי ותחברה/פעיל

ם של המודלים את יישומ לציין על מנת שיטות להערכת שווי אופציות ריאליות נקרא חברות/פעילויות עלאופציות  שווי

, הלא הוא הערכת שווי יותר הטיפוסי מםליישו בניגוד) םריאליי, קרי( פיננסיים-תאגידים או נכסים א להערכת שוויהללו 

  . פיננסיים נכסים

  

על בסיס שילוב של  ךמוער שווייה של חברה/פעילותהיא כי  שיטות להערכת שווי אופציות ריאליות נחת הבסיס שלה

שיטות להערכת שווי ב ראותניתן ל. עתידי ערך הצפתבתוספת שווי המייצג הזדמנויות ל פעילותה העסקית הידועה

 האופציונאליות את שיטות אלו מביאות בחשבון ההכנסות, היות והן צופות פני עתיד. גישת כנגזרת של אופציות ריאליות

 וכמובן את אלה דרך אבניבמסגרת שאותן יש להשיג  האפשריות בהצלחות בהתחשב, עתידיים שונים דרך באבניהגלומה 

  .שלהן מרובות ההסתברויות התוצאות

  
 שווי זרמי הכנסות להערכת המועדפת הן המתודולוגיה ת שווי אופציות ריאליותשיטות להערכהסכמה רחבה כי קיימת 

בשיטת היוון תזרימי  אפ-סטארטכאשר אנו מעריכים את שווייה של חברת , לדוגמה. הכפופים הן לאי ודאות והן לברירה

ההיוון מביא גורם יום. היוון לה גורםאת ההכנסות הצפויות מכל מוצר שהחברה מפתחת באנו כופלים ), DCF( המזומנים

בחשבון גם את הדיסקאונט עבור העובדה שההכנסה אמורה להגיע אי שם בעתיד, וגם את הדיסקאונט הנובע מהסיכון 

משתמשים אנו  כאשרחברת ההזנק. שההכנסה לא תגיע בכלל. כלומר, על המספר הקטן הזה מועמס כל הסיכון של 

שעל פי  , הרי)מיםמוקד יםבשלב חברת ביומד המצויהר תזרימי מזומנים של כיון גבוהים מאוד (כמו למשל עבויבשיעורי נ

) די גבוה ומשמעותיהינו יחסית  גורם ההיוון שבה( האמידה תקופת בתחילת ותקבלישליליים  מזומנים תזרימירוב ש

), אקספוננציאלית די נמוךהינו יחסית  גורם ההיוון שבה( האמידה תקופת בסוף ותקבלי מזומנים חיוביים תזרימיאילו ו

, כאלה בפרויקטים תשקיע עדיין ההנהלה קרובות לעיתים. ) המתקבל הינו שליליNPV( הערך הנוכחי הנקי וכתוצאה מכך

או לחילופין (בהתבסס על אי הצלחה להגיע  )ולהשקיע להמשיךלחילופין  או( להשקיע להפסיק הברירה את מאחר ויש לה

  אבני דרך מבוססי זמן. ליעדים מסוימים הקשורים ל )על הגעה
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להפסיק לייצר זרם  עלולים אשר( שכאלה פרויקטים של בתיק קטנים סכומים להשקיע מוכנה להיות גם עשויה ההנהלה

 מנקודת ראות מימונית מסורתית, ניתן להסיק. גדול תזרים מעת לעתציפייה לקבל מתוך ) בודד פרויקט ברמת מזומנים

 נקי נוכחי ערך שלאחד או יותר מהם ישנוהיא משקיעה בכמה פרויקטים , היות ויהגיונ לא באופן כי ההנהלה פועלת

 בנסיבות כאשר משתמשים בה שלמה או מדויקת איננה DCF - מנקודת מבט מימונית מודרנית שיטת ה . מאידך,שלילי

   .) בעתידmultiple-choice( ברירה- מרובותונקודות ) ודאות איקרי, ( גבוה סיכון של

  

חוב מהוונת שווי . הגישה הקלאסית להערכת חברהשווי בתנאי רציפות להערכת  Mertonניתן ליישם את מתודולוגיית 

 החברהשל  שווייהש ת מחיר הון כלשהו מה גם). קיים קושי ניכר בהצדקWACCמחיר הון מסוים (תזרימים צפויים לפי 

 RNVA )Risk מון, ותחת הנחתיבתורת המ , במתודולוגיה שקנתה לה הגמוניהMertonרגיש במיוחד למחיר הון זה. 

Neutral Valuation Approach( התזרימים הצפויים ללא צורך  וון דומה (לזה של הגישה הקלאסית) שלימאפשר ה

של שיעורי התשואה שאותה ניתן לבצע במדויק על סמך נתוני  ית התקןי. תחת זו יש צורך באמידת סטבשימוש במחיר הון

רואה בהון עצמי  חברההון). בגישה אינטואיטיבית, ההצדקה לגישתו של מרטון להערכת  השוק (בניגוד לאמידת מחירי

רגל). כלומר, באותה  בית) במועדו או להעביר את המניות לבעל החוב (פשיטתיב (קרן ור"אופציה" לשלם את החו מעין

לפשיטת רגל, המודל של מרטון מפנים את ההסתברות  הון בגישה הקלאסית לוקח בחשבון את האפשרותהמידה שמחיר 

  לפשיטת רגל באופן מדויק יותר.

  

 הוא OPM -השכיח ביותר של ה היישום. OPM -כעל הרחבה של ה שיטות להערכת שווי אופציות ריאליותעל  ניתן לחשוב

כגון שיטת , אחרת שיטה ידי על נקבע האקוויטי של המצרפי השווי שבהם במצבים, כלומר, כשיטה לקצאת שווי בתפקידו

מניות בין הקצאת השווי בעל מנת לסייע  OPM -ב הבסיס נכסמעשה לשווי ל הופך זה ואז שווי, המזומניםהיוון תזרימי 

   , מניות בכורה) ומניות רגילות.Preferred Stocksמועדפות (

  

 & Black כגון מודל, שלישיהשווי הלתשומה במודל הערכת  המניה הרגילה, הוא הופך משעה שנקבע שווי, אלה במצבים

Scholes ,לעובדים אופציות לשווי של על מנת להגיע )ESOs .(ה, זאת עם- OPM לרבות השיטה , מישות יותרבצורותיו הג

סוגים בין השווי  להקצאתהן , הבסיס נכס שווי להערכתהן סימולטנית  לשמש יכול, אשר אותה נציג בהמשךהבינומית 

שלושה שלבים של  -לאמור. כלכלי של כתבי אופציות חדשים שהוענקו לעובדיםהערכת שווי והן לעצמי ההון השונים של ה

  לב מידול אחד.שמעשה להערכת שווי הופכים ל
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נשוא הערכת השווי ניצבת בפני  החברה שבהם מאפשר טיפול במצבים באופציות ריאליות כטכניקה להערכת שווי השימוש

 לעתים. בשניהם או, שונות זמן במסגרות, שונות בדרכים הללו סיכוניםלצלוח את הכאשר ניתן , מרובים עתידיים סיכונים

 בנסיבות שיטות להערכת שווי אופציות ריאליות של היתרון. הללו הסיכונים בצליחת מותנים עתידייםהון גיוסי , קרובות

 עבודה אחידה במסגרת ביניהםש האינטראקציותכמו גם את  המשתנים העיקריים לכל את לתפוס ןיכולתב הוא אלה

  .בפועל העסקי המצב של המורכבות את ולמדל

  
  :ריאליות. נניח את המצב הבא פציותאושל שיטה להערכת שווי  להלן המחשהו לשם הנוחות

 -בכ כיום מוערך שווייה, טכנולוגי לכשל אולם בשל הסיכון, מוצר כלשהו מצויה בפיתוח כלשהי אפ-חברת סטראט �

 .דולר מיליון 1.0

 .ומניות רגילות  Aמסוג בכורה מניות כוללשל החברה  הנוכחי ההון מבנה �

 .על סטיית התקן של חברות דומות לאחר הנפקתןבהתבסס , 60%הינה  החברה של השנתית התנודתיות �

 1.0 של הוןוגיוס  )Bמניות בכורה מסוג באמצעות הנפקת ( 1שנה  בסוף דולר מיליון 0.5 של הוןגיוס  ידרש לחברה �

 ).Cמניות בכורה מסוג באמצעות הנפקת ( 3 שנה בסוף EXITבמקרה של  דולרמיליון 

) Post Moneyשווי 'אחרי הכסף' (שה) ii; (בהצלחה לאבן דרך טכנולוגית הגעה) i: (- מותנה ב 1שנה  בסוף גיוס ההון �

  .דולר 500,000יעלה על  1שנה  בסוףהחברה של 

  .75% -מוערכת בכ טכנולוגית להצלחה ההסתברות �

  .3 בסוף שנההחברה 'אחרי הכסף' של  בשווי מותנה EXITבמקרה של  ההוןגיוס  �

 .4%חסרת הסיכון הינה השנתית שיעור הריבית  �
  

 המניות פני על עדיפות זכויות מוקנות, מאוחר הון בגיוס המשתתפים למשקיעים כי מקובל וןסיכ הוןה בתחוםנסביר כי 

 אפ-סטארט בחברות בהשקעות הגלום הסיכון את להקטין מנסים המשקיעים, כלומר. מוקדמים בגיוסים שהוקצו

 של במקרה( אפ-רטהסטא פרוק בעת תקבולים בקבלת קדימה זכות מקבלים המשקיעים, כך. הגנות של שורה באמצעות

 לכל מקבלים הבכורה מניות בעלי, אלה במקרים. אחרת לחברה אפ-הסטארט נמכר בה הצלחה של במקרה או), כישלון

 השקעתם על מינימאלית תשואה אלו למשקיעים המבטיחה( מסוימת ריבית בתוספת השקעתם סכום את הפחות

 המניות בעלי כל מתחלקים, לחלוקה נוספים תקבולים םונותרי במידה, למשקיעים היתר זכויות תשלום לאחר). בחברה

 במניות המחזיקים המניות בעלי חשבון על באות, הבכורה למניות המוקנות העודפות הזכויות, דהיינו. יחסי באופן ביתרה

ו לחברת החממה (במידה ופעילות חברת הפורטפולי), Ordinary( רגילות מניות למייסדים מוענקות, כלל בדרך .נחותות

ביצעה  ובמקרים בהם החברה, A מסוגבכורה ולקרנות ההון סיכון שהשקיעו ראשונים בחברות מניות  החלה במסגרת זו)

במרבית המקרים, התנאים העודפים  כך גיוסים נוספים, מונפקות בכל גיוס סוג אחר (ולעיתים עדיף) של מניות בכורה.

  . A מסוגבכורה מאוחר יותר) עולים על אלה שניתנו למניות  וסלדוגמא (שהונפקו בגי, B מסוג המוקנים למניות בכורה
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בחברות הסטארט אפ, דבר  מנגנוני ההגנה הננקטים ע"י המשקיעים, יוצרים פערים גדולים בין סוגי מניות שוניםלפיכך, 

  הבכורה. הפוגע בשוויין של המניות הרגילות בהשוואה לשווי מניות

  

 המאפשרת רציפות בתנאי DCF הינו מודל מימוני מקובל, כאשר הלוגיקה העומדת בבסיסו הינה Merton )1974( מודל

 אירופאית הנכתבת ע"י בעלי החוב. כלומר, ניתן לראות במנית הבכורה אופציה. Black & Scholes של ןבטיעו להשתמש

 ות אופציה להמיר את החברה בתמורהביום הפדיון, בידי בעלי המני ערך ההמרה של האופציה הינו ערך הפדיון של החוב.

החוב ללא  וערך הנכסים נמוך מגובה ההחזר, יעדיפו בעלי המניות להשאיר את החברה בידי בעלי לתשלום החוב. במידה

  המניות לפרוע את החוב. כל חבות אישית מצידם. במידה וערך החברה גבוה מערך החוב יעדיפו בעלי

  
ם מועדי 2 -ב מימוש תוספות 2 בעלת מורכבת כאופציה תמודל ההזדמנות, קודם לכן שזוהו הסיכונים את לתפוס כדי

  מיליון 0.5 נההראשונה הי תוספת המימוש; דולר מיליון 1.0 הבסיס הוא נכס ערכו הנוכחי של, זו ראשונית בדוגמא. שונים

 כדי )."2 להלן "אופציה( 3 שנה בסוף דולר מיליון 1.0 נההי השניה ותוספת המימוש) "1 להלן "אופציה( 1 שנה בסוף דולר

 . להלן עץהאקוויטי המוערךלהתפתחות שווי  מודל לבנות הוא השלב הראשון, האקוויטיהמצרפי של  השווי את לחשב

  :1שנים שלוש של תקופה על פניהמוערך  האקוויטישווי  של האפשרית ההתפתחות את המציג הנכס
  

  
  

התקופה  בסוף. האקוויטי המוערך שווי על 60% של הצפויה התנודתיות השפעת שלעיל מציג את , הרשת)latticeהסריג (

 1.350 -למיליון דולר  1.0 -מ) בתרשים יזוז ימינה( יעלה האקוויטי שווי, החודשים הראשונים) 3 לאחר הראשונה (קרי,

   .דולרמיליון  0.741 -ל) בתרשים יזוז באלכסון( ירד או דולר מיליון
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 תקופות זמן. 100, נדרשים לפחות תשווי אמיתיהערכת בעת  פרקטיקה,ב. תקופות זמן 12עם שנים  3של עץ  גותיצמ
  



 7

  
  

    

  

  

  

בטווח רחב של  לנוע צפוי האקוויטי המוערך שווי, שנים 3 הצפוי בעוד EXIT - שבמועד העד  עצמו על חוזר זה תהליך

תרחישים החל מהתרחיש האופטימי ביותר של הצלחה בסיום הפיתוח של המוצר ומכירות בעשרות מיליוני דולר שבו שווי 

חיש , לעומת התר)מאוד קטנה בהסתברות, תנועות רצופות כלפי מעלה 12קרי, ( דולר מיליון 36.598 -ההזדמנות נאמד בכ

תנועות רצופות  12קרי, ( דולר מיליון 0.027 -הפסימי ביותר של כישלון במכירות המוצר שבו שווי ההזדמנות נאמד בכ

  .שבניהם טווח האפשרויות כל , וכן)מאוד קטנה בהסתברות, כלפי מטה

  

של ההון  י המצרפיהשוו, במידה ולא היה כל סיכון טכנולוגי לחשב את שווי האופציה התוצאתית הזו. הוא הבא השלב

  :כדלקמן בעץ הפתרון כמוצג, דולר מיליון 0.166 -העצמי היה נאמד בקירוב ב

  

  
  

 Intrinsic(והיא מחושבת כשווי הפנימי  דולרמיליון  35.598 ) הינה12(תקופה  3התוצאה הגבוהה ביותר בשנה  �

Value (מיליון  36.598 של ביותר הגבוה הנכס האפשרי שווי של האופציה באותו צומת, הווה אומר, כהפרש שבין

 דילול השפעתכתוצאה מ דולרמיליון  1.0לאמור,  – דולרמיליון  1.0 והערך הנוכחי של תוספת מימוש של דולר

מניות  אמורותשבו  גיוס ההון, יותר כללי באופן. Cמסוג  להשקעה במניות בכורה המיוחסת הקיימים המשקיעים

 הנדרשת, דהיינו, ההשקעה שווי יעלה על אקוויטישווי ה אם אם ורק מוצלחר כוכתילהיות מונפקות  Cמסוג  בכורהה

 מיליון 1.0 על עולים השוויים הנכס, שבהם בעץ הצמתים העליונים 6 -בכל אחד מ יתקבלהגיוס . דולר מיליון 1.0

 סך השוויקרי, (צאים "עמוק בכסף", שעבורם השווי 'אחרי הכסף' מפתרונות הנ 6ישנם  הפתרון לפיכך, בעץ. דולר

 .דולר מיליון 35.598 לבין דולר מיליון 0.822 בין נע) EXITבמקרה של  דולר מיליון 1.0 בסך החדש הכסף בניכוי
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 ישל שווי 'גלגול לאחור' ידי על מחושבת דולר והיאמיליון  1.928 ) הינה4(תקופה  1התוצאה הגבוהה ביותר בשנה  �

משוקללים  5ופה כערך המהוון של השוויים שבצמתים העוקבים בתק, האופציה דרך צמתי העץ השונים

 3.556שווי של ( לתנועה כלפי מעלה 44.2% קיים סיכוי של, זו בדוגמא .הסובייקטיביות לעליה וירידהבהסתברויות 

 ) ועל כן5דולר בתקופה מיליון  1.577שווי של ( לתנועה כלפי מטה 55.8%של  סיכוי בתוספת) 5דולר בתקופה מיליון 

 של סיכון חסרתשנתית ריבית  בשיעור יהוון זה סכום. דולרמיליון  2.452 -נאמד בכ 5 בתקופת הכולל השווי הצפוי

בשווי הנמצא  מדוברהיות ו. דולרמיליון  2.428 -כ ונקבל שווי של )חודשים 3לתקופה של  1%בשיעור של קרי, ( 4%

 דולר) הינו ןמיליו 0.5(קרי,  להיות מונפקות Bמסוג  בכורההמניות  אמורותשבו  שגיוס ההון"עמוק בכסף" הרי 

 המשקיעים דילול השפעתכתוצאה מדולר  מיליון 0.5 -בגובה תוספת המימוש (קרי, ב האקוויטישווי  הקטנת. מוצלח

זה הוא השווי  שווי. דולרמיליון  1.928 שווי נטו שלל) תביא Bמסוג  להשקעה במניות בכורה המיוחסת הקיימים

ובעלי המניות הרגילות במסלול  Aבעלי מניות הבכורה מסוג  ביןיתחלק ש , שווי שאריתי)Residual Valueהשיורי (

 עץ.זה ב

  
מהעתיד להווה.  – באותה דרך פיננסיות או ריאליות, יוערך, בין אם הן רגילות או אקזוטיות, האופציות כלשוויין של 

נות שהעץ מכסה עד דרך התקופות השו םאות" לגלגל"יש  בעץ הסופיים צמתיםבכל אחד מה שווייןלאחר קביעת  -לאמור

 סוף( EXIT במקרה של התהליך מתחיל. 2 תחילה נטפל באופציה, מכך כתוצאה .שוויין במועד ההערכהשנמצא את 

משוקללים  12השוויים נטו בתקופה . Cמסוג  בזמן שבו מתקבלת החלטת ההשקעה במניות בכורה), 12 תקופת

 או( 4%של  סיכון חסרתשנתית ריבית  ה אחת לאחור בשיעורומהוונות תקופ הסובייקטיביות לעליה וירידהבהסתברויות 

 תקופה בכל עצמו על חוזר תהליך אותו. 11לשוויים של תקופה  להגיעעל מנת ), חודשים 3לתקופה של  1%בשיעור של 

  .מחדש ותקופה

  

להיות מונפקות  Bג מסו בכורההמניות  אמורותשבו  גיוס ההון. 1 יש להעריך את שווייה של אופציה), 4 תקופה( 1 הבשנ

השוויים של , כןעל  .דולר מיליון 0.5 הנדרשת, דהיינו, ההשקעה שווי שווי האקוויטי יעלה על אם אם ורק מוצלחכ יוכתר

מימוש  לתוספת מושווים מכן ולאחר, מהוונים, הסובייקטיביות לעליה וירידהבהסתברויות ) משוקללים 4 תקופה( 1 שנה

 Bבכורה מסוג ה ממניות שתתקבלהרי שהתמורה , דולר מיליון 0.5 על האקוויטי יעלה ישוו אם; דולר מיליון 0.5 של

  .והחברה תתפרק, יתבצע לא המיוחלגיוס הרי שה, דולר מיליון 0.5 -מ האקוויטי יפחת שווי אם; ופחת משווי זהת

  

כאשר סך , דולרמיליון  0.167השוויים נטו לאורך כל המסלולים משוקללים ומהוונים למועד ההערכה, ומספקים שווי של 

  לבין בעלי המניות הרגילות. Aהשווי נטו מתחלק בין בעלי מניות הבכורה מסוג 
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, להצלחה הטכנית 75% של סיכוי קיים, שלנו בדוגמא. לכישלון טכנולוגי בסיכון כך שיוכל לטפל מודלכעת נרחיב את ה

  :המתוקן הפתרון להלן עץ. 1שנה  בסוף קרותל צפויהה

  

  
  

 סיכוי משעה שקייםכאשר , כעת, מאידך. דולר מיליון 1.928 היה 4 ה ביותר בתקופההשווי הגבו, נציין כי בדוגמא הקודמת

 המודל, לפיכך. דולר מיליון 1.446כדי ל מצטמצם 4 הרי שהשווי הגבוה ביותר בתקופה, טכנית להצלחה בלבד 75% של

שקיע כסף סכימו להי )B בעלי מניות בכורה מסוגכלומר, משקיעים חדשים ( כי, קרובות לעתים שאכן קורה כפי מראה,

   .החברה תצלח את הסיכון הטכנולוגיאך ורק אם 

  

להוות כלי  ותאופציות ריאליות עשוילהערכת שווי ת ושיט, רמת הסיבוך והמורכבות הגבוהה שלהן חרף, לסיכום

 ישמתרח החל של תרחישים רחב טווח עומדים ובפניהן דרכן שימושי להערכת שוויין של חברות המצויות בתחילת

 של פסימי תרחיש לעומת, דולרים מיליוני ומכירות בעשרות המוצר של הפיתוח בסיום הצלחה של ביותר האופטימי

מקובל לבחור , אופציות ריאליותלהערכת שווי ת ושיט לצורך .שבניהם טווח האפשרויות כל וכן המוצר במכירות כשלון

הם ש כיוון Black & Scholes למודל ביחס יותר שגמישיםקרלו,  מונטה מודל או/ו התרינומי המודל כגון רשת מודלי

 לאורך פרמטרים ומאפשרים שינוי שונים טבע מצבי בחשבון מביאיםהם  כן לעו" החלטות עץ" של בשיטה בנויים

 תוספת מימוש או/ו חסימה תקופת השפעת או/ו התקן סטייתתשואת הדיבידנד הצפוי, , הריבית שיעור: כגון התקופה

 ליישום יותר וקשים יותר מסובכים הינםהללו  עם זאת, מודלי הרשת. ועוד האופציות של מוקדם מימוש או/ו

   ".מיוחדים" האופציה תנאי כאשר ומתאימים
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  להלן פרטי המשרד:

לתאגידים, פרויקטים, מגזרים, נכסים בלתי  משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי מתמחה בביצוע הערכות שווי בלתי תלויות

עבודות  עשליטה ומבצעניין/בעסקאות עם בעלי  והתחייבויות המועברים מוחשיים, מחירי העברה בין חברתיים, נכסים

 -ו ESOP, נגזרים משובצים, איגרות חוב להמרה ואופציות, ותמחור מכשירי הון מורכבים )PPA( ייחוס עלויות רכישה

A409) יעוץ לחשבונאות גידור ובדיקות אפקטיביות ,Effectiveness Testsנות, ערבויות, נזיקין ), זכויות והתחייבויות מות

ניתנות לצרכי אמידת השווי ההוגן, בין היתר בהתאמה לתקני חשבונאות ישראליים, בין  הערכות השוויובטוחות. 

לצרכי היערכות לקראת מיזוגים, רכישות ותהליכי מכירה, לצרכי רשויות  )US GAAP(ואמריקאים  )IFRS( לאומיים

 , בין היתר,יםנמנבין לקוחות המשרד  ומטרות חשבונאיות ועסקיות אחרות.משפטיים  המס השונות, כחוות דעת לצרכים

  משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי וגופים פיננסיים., בישראל פרטיותו חברות ציבוריות
  

  

  
  

  :מר רועי פולניצרפרטי השכלת מעריך השווי מטעם שווי פנימי:  להלן

בכלכלה עם התמחות  מאוניברסיטת בן גוריון(בהצטיינות)  BAואר (בהצטיינות) במנהל עסקים, תMBA ואר בעל ת

 הסמכה ,)QFV( מעריך שווי מימון כמותיבהסמכה כ ,)CFV( מעריך שווי מימון תאגידיבמימון, מחזיק בהסמכה כ

, )CRA( אקטואר סיכוני אשראיכ , הסמכה)MRA( אקטואר סיכוני שוקכ , הסמכה)FEM( מודליסט פיננסי וכלכליכ

 אקטואר סיכוני חייםכ , הסמכה)IRA( אקטואר סיכוני השקעותכ , הסמכה)ORA( אקטואר סיכונים תפעולייםכ הסמכה

)LRA( אקטואר סיכונים פנסיונייםכ הסמכהו )PRAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים מטעם  ן) כול

 האיגוד העולמי למומחי סיכוניםעם מט )FRM( כמנהל סיכונים פיננסיים, ובעל הסמכה בינלאומית )IAVFA( בישראל

)GARP( כמנהל סיכונים מוסמךהסמכה ו )CRM( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים )IARM.(  
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  להלן פרטי ניסיונו המקצועי של מעריך השווי כאמור

תאגידים ומגזרים  שווי בהערכת הלשעבר מרצ מעריכי שווי בלתי תלויים. –ים של משרד הייעוץ הכלכלי שווי פנימי בעל

 בנגזרות, מרצה ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאליטקה ותהליכים סטוכסטיים , מרצה בסטטסבמט"י חיפה

בבית הספר  ניתוח דוחות כספיים והערכות שווימרצה ב, אחווהבמכללה האקדמית  בפקולטה לניהול ניהול סיכוניםו

, ד"ר שילה ליפשיץ לש , עוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים בבנקאות הישראליתבמכללה האקדמית אשקלון לכלכלה

ישראל), מנהל סיכונים וראש תחום  Russell Bedford כיום( רביד–רווה חשבוןהראש תחום הערכות השווי במשרד רואי 

מנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת  ,בע"מ עגן יעוץ אקטוארי פיננסי ועסקיחברת  שווי הוגן של

חום ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים ובניהול תיקים בקורס ומרצה בקורסים בת באוניברסיטת בן גוריון השקעות

  .לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל הכנה פרטי
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