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 אינדיקטורים פיננסיים בסיסיים: מעריך שווימטיפ 

הן של החברה המוערכת והן בניתוח של חברות  בניתוח להיכלל יםשאמור פיננסיים מדדים כמהלהלן 

 :ההשוואה

 מושקעה הוןסך ה ואת, שוקה שווי, נכסיםה סך, רווחיםה, מכירותה גודל את כוללים ואל .מדדי גודל 

 הפיננסי החוב של הפנקסנית עלותו בתוספת העצמי ההון של ערכו הפנקסני של הצברם סךקרי, ]

 למערכת ארוך לטווח חוב, לבנקים הלוואות החזרו חוב גרותיא בגין השוטף החוב חלק)ברוטו 

( המניות לבעלי דיבידנד לתשלום התחייבותו חוב גרותיא ובעלי אחרים פיננסיים לגופים ,הבנקאית

כיצד  מומלץ להסביר. [בספרי החברה( נזילות והשקעות ניםמזומ שווי, ניםמזומ יתרות) המזומן בניכוי

 הגודל של כל אחד ממדדי הגודל משפיע על השווי. 

 הוןה או, נכסיםה, רווחיםה, מכירותיש להביא בחשבון את צמיחת ה. סטורייםיה צמיחה שיעורי 

 .הינה חשובה צמיחהאת  למדודשעל פני יש  הזמן תקופת. עצמיה

 יחסים, מנותחה העסק לסוג בהתאם. המלאיו נכסיםהמחזור  יחסי הן לכך דוגמאות. פעילות יחסי 

 .חשובים להיותגם הם  עשויים אחרים

 ביותר הנפוציםמדדים ה ארבעתאת יש להביא בחשבון . מזומנים תזריםו רווחיות מדדי: 

 (EBITDA) והפחתות פחת ללא תפעולי הרווח .1

 (EBIT) תפעולי רווח .2

 נקי רווח .3

 מזומנים תזרים .4
 

מצבו הכלכלי  אתמשקפים  אלו דדיםהואיל ומ, שימושי להיותעשוי  EBITDA -בו EBIT -ב שימושה

 תכנוןמ הן רבה במידה מושפעים אשר, המזומנים תזריםו הנקי הרווח מאשר יותר טוב העסק של

 .שלה ההון מבנהבחירת מוהן  החברה של המס

 

 פריט  שהולאיז הרווח הנקי שבין מהיחס חשובה פחות נראהככל ה נההי הנקי הרווח רמת. רווחה שולי

 .עצמי הון או, נכסים, מכירות על פי רוב – יבסיס

 ציםהנפודים דהמ. הנוכחי ההון ממבנה הנגזרים מדדים כמהב להשתמשביותר  חיוני. ההון מבנה 

 מניותה של השוק שוויו(, ככל שאלו קיימות) בכורהה מניות, המונפקשל החוב  םערכ םינה ביותר

קשר לאופן  מאוד מעט יש ,על פי רוב ,ערכו הפנקסני של ההון העצמי בספרי החברהלו חרמא, רגילותה

חוב של היחס יש לכלול בניתוח את . המניות רואים את הפוזיציה היחסית שלהם בחברהמשקיעי שבו 

האומדן  .החברה של האמיתי המינוף את מייצג הואיל והוא( D/E)אקוויטי שווי מברוטו פיננסי 

דא עקא, בפרקטיקה, מרבית מעריכי  אמור להיות שווי השוק שלו; ברוטופיננסי חוב האמפירי ל



 
 

 
 

משקף  יל()כמוגדר לע החברה בספריברוטו פיננסי החוב השל  הפנקסנית עלותומניחים כי  השווי פשוט

 .שווי השוק של החובאת ( proxyבקירוב )

 

 עבור , לדוגמא. המוערכת החברה פועלת בו ענףב חשוב מה של פונקציה יהיו ואל. אחרים מדדים

 ועבור; /פיקדוןהלוואה ניקח את יחסי בנקים עבור; המלאי מחזורות למשל ניקח את יאונעקמות חבר

 .השהייה משךואת  המיטל הכנסההניקח את , חוליםבתי 

 

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

 

 בכבוד רב,                                                          

 רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                            


