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הנושא הנוכחי הנו מסכם ועוסק בהערכת  , לתזכורת
 בהקשר זה אנו מתמקדים בסוגיות הבאות; פרויקטים

שיטות עיקריות וטכניקות מעשיות של הערכת פרויקטים  ,
 :תוך התמקדות ב, ויורחב להלן 11נושא שהוצג בשיעור 

שיטות  , לתזכורת; שיעור התשואה הנדרש בפרויקט
(  NPVשיטת , ובפרט)עיקריות של הערכת פרויקטים 

 ;מחייבות בין היתר אמידה של שיעור היוון התזרימים

 :נתייחס לנושאים המשלימים של, לאחר הצגת נושא זה 

שיטות חלופיות של ניתוח פרויקטיםהערכת סיכונים ו 

נעשה שימוש נרחב במונחים  , בדיון בנושאים לעיל
נתייחס  , בפרט; וטכניקות שהוסברו במהלך הקורס

 ועוד WACC -מדד ה, CAPMמסגרת , DCFלגישת 
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 הערכת פרויקטים למחיר מטרתנו הנוכחית היא חיבור בין
 :ובהקשר הזה להלן נציג, (9 -ו 8שיעורים ) ההון המשוקלל

 (WACC)בנושא מחיר ההון המשוקלל  תזכורת1.

נתייחס לרעיון שמאחורי המונח ודרכי יישומו 

 של החברההקשר בין מחיר ההון לאופי הפרויקטים 2.

נזכיר את מונח הסיכון השיטתי ואת דרכי הערכתו 

שיטות חלופיות של ניתוח פרויקטיםנפרט , כמו כן  : 

 שווה ערך וודאי שיטת(certainty equivalents) 

 עצי החלטות שיטת(decision trees) 

 בזאת נסכם את הקורס במבוא למימון ונתייחס לכל
 3 (במגבלות הזמן)לבחירתכם שאלות כלליות או ספציפיות 

 היוון התזרימים  כל שיטת ההערכה המסתמכת על גישת
(DCF ) שיעור ההיוון מחייבת אמידת– discount rate 

 מחיר ההון המשוקלל  הוגדר מונח  9 -ו 8בשיעורים
(WACC) ,המייצג עלות הכסף הממוצעת של החברה 

מהו הקשר בין מחיר ההון של חברה לשיעורי היוון? 

 (1ראו שיעור )עלות אלטרנטיבית מחיר ההון מהווה  ,
זהו  ; כלומר התשואה שניתנת להשגה מחוץ לחברה

 המינימום שמתחתיו לא כדאי יהיה להשקיע בחברה

  עלות אלטרנטיבית היא גם זו שמשמשת להיוון תזרימים
 זהו הביטוי לצמיחת המשאבים מחוץ לפרויקט; עתידיים

מחיר ההון המשוקלל מכאן ש(WACC )  יכול לשמש
; DCFולכן להערכת פרויקטים בגישת להיוון התזרימים 

 סיכון ממוצעחשוב לזכור שסיכון התזרימים חייב להיות 
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 מקורות מימון עיקריים כוללים , (8ראו שיעור )לתזכורת
 :מוגדר כלהלןומחירם המשוקלל הון עצמי והון הלוואות 

 

 

 
 

 

WACC אותה  , משקף את התשואה למשקיעים בחברה
כלומר , להשיג גם ללא ההשקעההמשקיעים היו יכולים 

 עלות אלטרנטיבית המתאימה להיוון התזרימיםזוהי 

 תשואה מעל לפרויקט שמניבWACC נ חיובי"יהיה ענ 

מוסיף ערך לחברה בכללותהפרויקט כזה , בהתאם 
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מחיר  
 החוב

מחיר ההון  
 העצמי

ממוצע  
 משוקלל

מנוף 
 פיננסי

 8כפי שראינו בשיעור ,WACC   עשוי להשתנות עם שינוי
 וכך גם ערך הפרויקטים שלה, במבנה ההון של החברה

 אולם זכרו כי הקשר ביןWACC   למבנה ההון מהווה
בפועל ; (דוגמת ניתוח מילר)נושא מורכב ופתוח לדיון 

 הקשר עשוי להיות תלוי במאפייני החברה הספציפית

מטרת החברה תהיה קביעת מבנה  , אם הקשר אכן קיים
 WACC -שמביא למזעור הכלומר זה , הון אופטימאלי

 מזעורWACC  ממקסם ערכו של כל פרויקט נתוןבתורו 

תחת אילו תנאים  , אם חברה מהווה אוסף של פרויקטים
 ? ומדוע, לשנות את סיכון החברהפרויקט חדש עשוי  

 של הפרויקט  ( 9שיעור ; הביטא)סיכונו השיטתי כאשר
החדש שונה מסיכונו השיטתי של תיק הפרויקטים הקיים  

 6 (הסיכון הכולל יעלה, אם ביטא חדשה גבוהה יותר, בפרט)
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על מחיר  לא לכל סיכון שבפרויקט תהיה השפעה , אולם
 זה שאינו ניתן לפיזור –אלא רק לסיכון השיטתי , ההון

 עם סיכון דומה  " להתקזז"הסיכון שאינו שיטתי עשוי
חשבו על ביצועיים טכניים  , למשל; בפרויקטים אחרים

 פרויקטים בלתי תלויים  שמקורם בגורם האנושי בשורת 

במובן הזה" מתקזז"מהו הסיכון שאינו , מאידך? 

 י "כפי שמוגדר עסיכון השוק זהוCAPM :   לאירועים
 הפוקדים את כלל השוק השפעה גורפת על כל הפרויקטים

עלול לפגוע בכל פעילות החברהמשבר אשראי , כך למשל 

  מידת החשיפה של נכס פיננסי לסיכון השוק מכונה ביטא
βi = σim/σm -ומוגדרת כ

σmכאשר ,  2
הנה שונות של מדד  2

 עם מדד השוק iהנה שונות משותפת של נכס  σim -השוק ו

 7 לשוק בכללותוקירוב משמש ( 100א "כגון ת)מדד השוק 

  הסיכון השיטתי של החברה קשור לפרויקטים הקיימים
אשר נועדה  , וניתן להשוואה מול סיכון הפרויקט החדש

 האם הפרויקט תואם את פרופיל הסיכון הקייםלקבוע 

שיבוא לידי , חשוב להבחין בין סיכון שיטתי של הפרויקט
לבין חוסר  , (שער היוון)ביטוי בתשואה הנדרשת על ההון 

 תזרימי המזומנים הצפויים מהפרויקטהוודאות הקשור ל

  חוסר הוודאות של התזרימים משקף סיכון לא שיטתי
כגון מבחני תרחישים  )הנמדד במסגרת הערכת הפרויקט 

 (11שיעור ; שנועדו לשפר אומדני התזרימים, וסימולציות

גורם  ; ניתוחים אלו מספקים ערכים צפויים שצריך להוון
 :אלא במחיר ההון, ההיוון אינו תלוי בתזרימי הפרויקט

 
NPV = CF0 + CF1/(1+r) + CF2/(1+r)2 +…+ CFn/(1+r)n 
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 תזרימים, סיכון לא שיטתי שיעור היוון, סיכון שיטתי

 הממוצע"סיכון שיטתי מעל זה של הפרויקט פרויקט בעל "
 :  אבל חייבים, בחברה יכול להוות הזדמנות אטרקטיבית

בהערכת ביטוי הולם להעריך נכונה את הסיכון ולתת לו 1.
 (WACC -י שיעור גבוה מ"היוון תזרימים עפ)הפרויקט 

,  בכללותההשפעת הפרויקט על אופי החברה להעריך את 2.
 דרוג אשראי ומחיר ההון המשוקלל  , בפרט על רמת סיכון

מהווה חלק חשוב  הערכת הסיכון השיטתי , בהתאם
 (מעבר להערכת התזרימים בלבד)בהערכת הפרויקט 

 כעת נתמקד באמידת  ; עסק בהערכת התזרימים 11שיעור
 כאשר קיימות מספר דרכים להערכתם, שיעורי ההיוון

 עבורן חברות אחרות לעתים משתמשים בשיעורי היוון של
 הפרויקט הנבחן מהווה השקעה בעלת רמת סיכון רגילה

 9 בעיית זמינות הנתוניםהשיטה לרוב קשה ליישום בשל 

השימוש  , גם לנוכח נתונים זמינים של חברות אחרות
 ?מדוע; בשיעורי היוון שלהן עלול להטות את החישובים

 לחברה אשר באופן קבוע עוסקת  ; התמחות החברותבגלל
שיטות ייחודיות  בפרויקטים מסוכנים יותר עשויות להיות 

 שלא תהיינה זמינות לחברה הלא מתמחה, לניהול סיכונים
 (כלפי מעלה)של שיעור היוון  עדכון נוסףבמקרה זה נדרש 
  דרך נפוצה יותר להערכת שיעורי ההיוון עושה שימוש

 (9שיעור , CAPM)מודל לתמחור נכסים פיננסיים ב
י "עפ, לתזכורתCAPM   התשואה הנדרשת מנכס פיננסי

התלויה  , מורכבת מריבית חסרת סיכון ופרמיית הסיכון
 ri = rf + βi(rm – rf): של הנכס( ביטא)בסיכונו השיטתי 

βi = σim/σm: כאשר הזכרנו לעיל את דרך חישוב הביטא 
2   

פיתוח גישת ה- CAPM   ויישומיה השונים מוסברים
 כ ביתר פירוט בקורסים מתקדמים בכלכלה ומימון"בד
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 גישתCAPM מהי  , בפרט; מעלה בעיות מעשיות אחרות
הרי מעצם  ? הביטא של הפרויקט החדש שברצוננו להעריך

 אין נתונים לאמידת המתאם בינו לבין השוק  , היותו חדש

 מסוכן מהממוצע"באופן כללי ברור שביטא של פרויקט "
 ?אך בכמה, צריכה להיות גבוהה מהביטא של החברה

 ללא פתרון אוניברסאליזוהי אחת מני השאלות הרבות  ,
 איתן נאלצים להתמודד אנשי המקצוע בעבודה המעשית

מספר שיטות  ניתן לציין , בעוד אין פתרון אחיד לשאלה זו
 י חברות וצוינו בסקרים שנערכו"אשר פותחו ע מעשיות

החברות מנסות לשער עד כמה ביצועיי הפרויקט  , ראשית
 (כולל המחזוריות הכללית)מצב הכלכלי במשק תלויים ב

מנוף תפעולי מידת , שנית(operating leverage -   היקף
 משחקת תפקיד חשוב  ( עלויות קבועות לעומת המשתנות

11 

מצב הכלכלי ככל שביצועיי הפרויקט תלויים יותר ב
 ביטא גבוהה יותר עשויה להיות יותר מציאותית, במשק

כגון מזון  מוצרים חיוניים פרויקט שקשור להפקת , למשל
בסיסי עשוי להיות חשוף פחות לתנודות הביקוש הנובעות  

 מוצרי מותרותממחזורי עסקים מאשר פרויקט להפקת 

 כלומר )תהיה גבוהה יותר המנוף התפעולי ככל שמידת
 גם הביטא תעלה, (יותר עלויות קבועות יחסית למשתנות

 (  למשל בעת ירידה בביקוש למוצר)בתקופות גרועות יותר
י "מתאימות את עצמן עחברות בעלות מנוף תפעולי נמוך 

 צמצום עלויות ניכר ובכך מצמצמות את ההפסד האפשרי

 ממשיכות לספוג עלויות חברות בעלות מנוף תפעולי גבוה
 מה שגורם להפסדים, קבועות גם לנוכח צמצום בהכנסות

 (ביטא)מנוף תפעולי מחזק את הקשר בין חברה לסביבתה 
12 
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 מכלל החברות  ( כשליש)סקרים מצאו כי מיעוט יחסי
 להערכת פרויקטים אחיד  WACCמשתמשות בערך 

 כאשר החברה בוחנת  מסוכנת במיוחד פרקטיקה זו היא
 השקעה בפרויקטים שמחוץ לתחום התמחותה הרגיל

 ביטא של פרויקט נבחן  הערכה נכונה חייבת להסתמך על
 אחרת יש סכנה של החלטה שגויה; ולא על ביטא החברה

במידה והפרויקט הנבחן הנו גדול במיוחד ביחס לחברה  ,
או האם להעריכו לחוד : דילמה נוספתהחברה ניצבת בפני 

 לבצע הערכת החברה בכללותה בתנאי שהפרויקט מתקבל
בחינת  ; השיטה הנכונה היא הערכת הפרויקט לכשעצמו

 שילוב הפרויקט בחברה יכולה לשמש כלי עזר לכל היותר
 נוטות להתעלם משיטות הערכה  סקרים מצאו כי חברות

שעלול להיווצר  )בהנהלה מיטביות כדי למנוע חיכוך פנימי 
 13 (כתוצאה משימוש בשערי היוון שונים ודחיית פרויקטים

 מדי עלול להביא להערכת שימוש בשיעורי היוון נמוכים
שימוש בשיעורי , מאידך גיסא; יתר של פרויקטים נבחנים

 ?מהן; טומן בחובו סכנות לא זניחות אחרותהיוון גבוהים 
השימוש בשיעורי היוון מופרזים צריך להביא  , לכאורה

 :אולם גישה זו עלולה; פרויקטים איכותיים מאודלקבלת 
נמוך או   NPVבעלי לדחיית פרויקטים רווחיים להביא 1.

 (כתוצאה משימוש בשיעור ההיוון המופרז בלבד)שלילי 

מסוכנים   גבוה אך NPVבעלי לקבלת פרויקטים להביא 2.
 (מהווה תוחלת ההתפלגות NPV -זכרו כי אומדן ה)מאוד 

:  בהערכת תזרימי הפרויקטים" קוצר ראייה"ללגרום 3.
חזק את התזרימים הרחוקים  " שוחק"שיעור היוון גבוה 

 ונותן בכך משקל יתר לתזרימים של טווח קצר, יותר בזמן
הערכת פרויקט עשויה לכלול חישובי , אי לכךNPV   עבור

 14 (  מבחני תרחישים, ניתוח רגישות)שיעורים היוון חלופיים 

להמחשת ההשפעה של שיעורי היוון על הערכת הפרויקט  ,
 :דוגמא מספרית עם הנתונים הבאיםנתבונן ב

(0בתקופה ) ₪ 100,000השקעה ראשונית : 'פרויקט א  ,
 (5בתקופה )שנים  5כעבור  ₪ 300,000ותזרים בטוח של 

(0בתקופה ) ₪ 100,000השקעה ראשונית : 'פרויקט ב  ,
או   ₪ 0כל אחד בסך , 5 -ל 1וסדרת תזרימים בין שנים 

 א מהתוצאות"לכ( 50%)עם הסתברות שווה , ₪ 90,000

קשור  ' וחוסר הוודאות בתקבולי הפרויקט ב יתכן, בנוסף
 (כגון אפשרות המיתון הכלכלי במשק)מצב השוק הכללי ל

שאלות: 

 ?15%של  WACCאיזה משני הפרויקטים עדיף לנוכח 1.

 ?20%של  WACCאיזה משני הפרויקטים עדיף לנוכח 2.

 15 ?מוצדק לדעתכם WACC -האם שימוש באותו ערך ה3.

מה דעתכם :נתחיל מהתשובה לשאלה אחרונה? 

  WACCולכן , (יתכן וגם שיטתית)מסוכן יותר ' פרויקט ב3.
 :פתרון מספרי ממחיש את הנקודה; גבוה יותר הנו הגיוני

 :WACC=  15%י "במידה השיעור ההיוון נתון ע1.
NPV49,153≈5(1+0.15)/100,000+300,000-=א 

E(NPVב)=-100,000+Σ5
i=1[45,000/(1+0.15)i]≈ 50,847 

אבל ', מזה של פרויקט בנמוך במעט ' נ של פרויקט א"ענ
 מספר בטוח ולא בתוחלת הערךבמקרה הראשון מדובר ב

 :WACC=  20%י "במידה השיעור ההיוון נתון ע2.
NPV20,563≈5(1+0.20)/100,000+300,000-=א 
E(NPVב)=-100,000+Σ5

i=1[45,000/(1+0.20)i]≈34,578 
בהתעלם מסיכונו הגבוה' עוד יותר טוב'נראה ' פרויקט ב 
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  בחירה תקינה של שיעור היוון להערכת הפרויקט עשויה
 (החברהמותאם לתחום עיסוק )תהליך רב שלבי להוות 

ממוצע  –של החברה  WACC -ה(: בלבד)נקודת מוצא 1.
 (י המשקיעים"תשואה נדרשת ע)משוקלל של מחיר ההון 

ה, כזכור- WACC  ללא הקשר  מהווה שיעור רלוונטי
 שישמש למימון הפרויקט הנבחןלמקור ההון הספציפי 

המשמש להערכת הפרויקט חייב להיות זה   WACC -ה2.
 ( י ניתוח נפרד"הנקבע עפ)מבנה הון אופטימאלי הנובע מ

החברה חייבת להביאו  , אם מבנה ההון איננו אופטימאלי
 (השקעה/הפרדה מימון)תהליך התאמה נפרד למצב זה ב

הערכת סיכון הפרויקט תקבע האם רמת סיכונו דומה לזו  3.
 WACC -עדכון של השל שאר הפרויקטים או מחייבת 

 חישובי  , נתוני חברות רלוונטיותהעדכון יכול להסתמך על
CAPM , שיקול דעתוהתאמה לגורמים כמו מנוף תפעולי 

17 

חלק חיוני בהערכת הפרויקט מהווה ניתוח סיכונים: 
 על ביצועיי הפרויקט הצפויים  השלכתם של סיכונים

כ "בד, NPVי השלכת מימוש הסיכון על "נמדדת עפ
 של הפרויקט  ( בניכוי אינפלציה)נ הריאלי "ענבמונחי 

 תזרימי מזומנים  מימוש הסיכון כרוך בהיווצרותם של
אשר במקרה של  , incremental cashflows) תוספתיים

 (decremental –השפעה שלילית יהיו למעשה שליליים 
השפעתו של סיכון נתון על ערך הפרויקט ניתנת  , בגישה זו

הנוצר במקרה של  הכפלת התזרים התוספתי י "למדידה ע
 :כדלהלן, בהסתברותו של מימוש הסיכוןמימוש הסיכון 

  נניח כי התזרים התוספתי הנובע מהתממשות הסיכון
ושיעור ההיוון , ICFtשל הפרויקט הנו  tהנתון בתקופה 

אזי השפעתו של  ; rהמתאים לתזרימי הפרויקט הנו 
 :הסיכון על ערך הפרויקט הנה

18 



30-Jan-12 

4 

י "אם נסמן ע, כעתpt  את הסתברותו של מימוש הסיכון
תוחלת ההשפעה של  אזי , של הפרויקט tהנתון בתקופה 

 :י הנוסחה הבאה"הסיכון הנדון על ערך הפרויקט נתונה ע

 
מימוש הסיכון ב- t  תזרימים תוספתיים גם  יכול ליצור

מסמן את   ICFtבמקרה זה ; (הבאות)בתקופות אחרות 
 tבנקודת זמן ערכם הנוכחי של כל התזרימים הללו 

אם אירוע ב, בפרט- t   גורם להיווצרותם של תזרימים
אזי ניתן  ( nעד  t -מ iא מתקופות "בכ) ICFitתוספתיים 

 :להשתמש בנוסחה לעיל כאשר

לצורך חישובי ה- ICFit   ניתן להשתמש באומדנים של
עם וללא האירוע   nעד  tערכי התזרימים הצפויים בשנים 

 19 (זוהי בעצם דרך עקיפה להגיע לתזרימים תוספתיים) t -ב

שיטת ה- NPV   של תזרימים תוספתיים הנה פשוטה אך
 :בפרט, מאפשרת ביצוע ניתוחים בצורה גמישה ומקיפה

 ניתן להשתמש בערכיpt   שונים עבור תקופות שונות ובכך
 שינוי בסבירות האירוע המסוכן לאורך זמןלתת ביטוי ל

ניתן להשתמש בערכיICFt   שונים בתקופות שונות ובכך
 שינוי בהשלכות האירוע המסוכן לאורך זמןלתת ביטוי ל

השיטה מחייבת זהירות בכל הקשור לעקביות , עם זאת
חייב אופן חישוב תזרימים תוספתיים , בפרט; החישובים

 של הפרויקט כולו NPV -אופן חישוב הלהיות עקבי עם 
 פגיעה קלה בביצועיי  )השלכות מתונות סיכונים בעלי

 של הפרויקט NPV -מ( לעתים ביחד) יקוזזו( הפרויקט
 פגיעה פוטנציאלית חזקה  )השלכות חמורות סיכונים בעלי

לבחינה  , בפרט)המשך ניתוח יועברו ל( בביצועיי הפרויקט
 20 (מעמיקה יותר של הסתברויות האירועים והשלכותיהם

 דוגמא מספרית לשילוב הסיכונים בהערכהלהלן: 

 עם תזרימים בסוף כל שנה, שנתי-פרויקט תלתנניח  ,
 10%כאשר שיעור ההיוון שנקבע עבור הפרויקט הנו 

 באחת  , סיכון מסוים יכול להתממש בסוף שנהנניח גם כי
 :  כאשר ידוע כי, ורק אחת מתוך שלוש שנות הפרויקט

תזרימי  , (0.25הסתברות ) 1אם הסיכון יתממש בסוף שנה 1.
 השנים 3 -א מ"בסוף כ ₪ 1,000,000 -הפרויקט יעלו ב

תזרימי  , (0.50הסתברות ) 2אם הסיכון יתממש בסוף שנה 2.
 בסוף השנתיים שנותרו ₪ 2,000,000 -הפרויקט יעלו ב

תזרימי  , (0.25הסתברות ) 3אם הסיכון יתממש בסוף שנה 3.
 (האחרונה) 3בסוף שנה  ₪ 3,000,000 -הפרויקט יעלו ב

21 

 :t=1 -נ תוספתי ב"ענ, 1אם הסיכון יתממש בסוף שנה 1.
 
 ובתחילת הפרויקט   

 :t=2 -נ תוספתי ב"ענ, 2אם הסיכון יתממש בסוף שנה 2.
 

 ובתחילת הפרויקט   
 :t=3 -נ תוספתי ב"ענ, 3אם הסיכון יתממש בסוף שנה 3.

 
 ובתחילת הפרויקט 
 כעת נכפיל כלNPV נקבל, בהסתברותו המתאימה: 

 
 של סך התזרים התוספתי NPV -תוחלת ה                            

22 

 מבחני  , ניתוחי רגישות)שיטות ההערכה שנסקרו עד כה
מסתמכות על גישת  ( תרחישים וסימולציית מונטה קרלו

 :שבה שיעור ההיוון מערב בין שני גורמים שונים DCF -ה

 תזרימים מאוחרים יותר שווים   -ערך הזמן של התזרים
התופעה לא בהכרח אחידה וליניארית על פני הזמן  ; פחות

 (   מבנה עתי של שיעורי ריבית מוסבר בקורסים מתקדמים)

 תזרימים מסוכנים יותר שווים   -רמת סיכון של התזרים
תזרימים שונים מורכבים מאלמנטים שונים ולכל  ; פחות

 מתאים שיעור היוון ספציפי אחראחד מהם עשוי להיות 

  שיטות ההערכה שנסקרו מתעלמות מהפרדה זו ומשייכות
 שיעור היוון אחיד לכל התזרימים ללא כל קשר בהרכבם

  שיטת ההערכה אלטרנטיבית מחליפה תזרימים מסוכנים
 23 (  certainty equivalents)במספרים שווי ערך וודאי 

המשקיע יהיה אדיש בין קבלת הסכום  , באופן הגדרתי
 המסוכן לשווה הערך הוודאי המתאים לסכום המסוכן  

סכום של שווי ערך וודאיבשיטה זו ערך הפרויקט נקבע כ  ,
 א מהם מתאים לסיכון הספציפי של כל תזרים"כאשר כ

תוך היוון של  , ערך הזמן של כסף נלקח בחשבון בנפרד
 ריבית חסרת סיכון –שיעור היוון אחיד התזרימים עם 

אך בפועל היא , השיטה נראית פשוטה והגיונית לכאורה
  - קביעת שווה ערך וודאי: בבעיה לא טריוויאליתכרוכה 

 כ קשה למדי להערכה"מדד שאינו ניתן לזיהוי ישיר ובד
כגון , קיימות שיטות לאמידת שווה ערך וודאיCAPM  

 (היישום עשוי להיות לא פשוט ודורש אמידת ביטאות)
  השיטה עשויה להיות שימושית אם ישנה דרך סבירה

הבדל מהותי בין  ובמיוחד במקרים בהם קיים , לאמידה
 כפי שנמחיש בדוגמא להלן, סיכונים של תזרימים שונים

24 
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כעבור , נניח פרויקט שעשוי להניב שני תזרימים: דוגמא
 בהתאמה ₪מיליון  20 -ו 10בסך , שנה ושנתיים מתחילתו

אך  התזרים הראשון הנו בטוח יחסית , י ניתוח שנערך"עפ
 ולכן וודאי הרבה פחותהתזרים השני כרוך בסיכון גבוה 

אותו שיעור היוון לשני התזרימים נראה מוטההשימוש ב 

אם החברה מחליטה להעריך את הפרויקט בשיטת  , בפרט
צריך להיות  ( האחיד)שיעור ההיוון , הסטנדרטיתההיוון 

 גבוה מספיק כדי לשקף את הסיכון הטמון בתזרים השני

 שווי הפרויקט הנו, 0.25עם שיעור היוון גבוה כגון: 

PV = 10/1.25 + 20/1.252 = 20.8  ( מיליון₪)  

מהי הבעיה הפוטנציאלית עם ההערכה לעיל? 

ה- PV  1בגלל היוון כבד של תזרים מוטה כלפי מטה 
25 

אם החברה מחליטה להעריך את הפרויקט  , מאידך
לא צריך  ( האחיד)שיעור ההיוון , בשיטת שווה ערך וודאי
 אלא את ערך הזמן של כסף בלבד, לשקף את רמת הסיכון

א "לכקביעת שווי ערך וודאי יישום השיטה מחייב , אולם
מהתזרים הראשון   95% -נניח אלו נקבעו כ; מהתזרימים

 (המסוכן יותר)מהתזרים השני  85% -ו( הבטוח יחסית)

 שווי הפרויקט הנו, 12%כגון " בטוח"עם שיעור היוון: 

PV = 10*0.95/1.12 + 20*0.85/1.122 = 22 ( מיליון₪)  

ה- NPV  בתנאי ששווי ערך  )עשוי להיות מדויק יותר כעת
 (וודאי נקבעו ברמה הולמת המשקפת את הסיכון היחסי

רמות סיכון התזרימים  באותם המקרים שבהם : לסיכום
שיטת שווה הערך הוודאי עשויה  , שונות באופן מהותי

 26 במידה וישנה דרך טובה לקביעת הערכים, מועילהלהיות 

 (  שכיחה)שיטת ההערכה נוספת קשורה לתכונה מיוחדת
מספר החלטות לאורך זמן  של פרויקטים שבהם נדרש 

 (לעומת החלטת השקעה אחת ויחידה בתחילת הפרויקט)

החלטות בשלבי הפרויקט המוקדמים  , באופן טיפוסי
 קובעות מרחבי הבחירה להחלטות בשלבים המתקדמים

  כמו כן ההחלטות המתקבלות בשלבים המאוחרים יותר
 מסתמכות על נתונים ותוצאות של השלבים המוקדמים

התכונות הללו לא נדונות בשיטה הסטנדרטית: שימו לב 

  פרויקטים בעלי מבנה החלטות מורכב ניתנים להערכה
המאפשרת גם  , (decision trees)שיטת עצי החלטות ב

 שילוב נתונים משלבים מוקדמים בהסתברויות האירועים

  להלן נסקור בקצרה את השיטה ונציג דוגמא אופיינית
 27 לשימוש בדיאגראמות העץ בהערכה של פרויקט מורכב

 השלבים העיקריים בשיטת דיאגראמת העץלהלן: 
באופן , החל מקבלת הפרויקט, מיפוי כל נקודות ההחלטה1.

 המאפשר הצגה מפורשת של כל שלבי ההחלטה העוקבים
הנובעים מכל  קביעת אומדנים של כל תזרימי המזומנים 2.

 תוצאותיה הצפויות והחלטות עוקבות, החלטה אפשרית
 של כל התזרימים האפשרייםאמידת הסתברויותיהם 3.
נ על סמך היוון  "תוחלת ענ)רגילה  NPVשימוש בשיטת 4.

החלטות אופטימאליות  לקביעת ( התזרימים המסוכנים
 תוך שימוש בנתוני השלבים הקודמים, בכל שלב בפרויקט

של עץ ההחלטות  ( מהסוף להתחלה)פתרון רקורסיבי 5.
 הנובע ממנו NPV -והוקביעת המסלול האופטימאלי 

 ערך הפרויקט ביצוע השלבים קובע את(NPV )  לצד אופן
 (שלבים של מסלול הפתרון האופטימאלי, דהיינו)השגתו 

28 

על חלקת קרקע( מותנה באישור)פרויקט בנייה : דוגמא 
 מיליון  5תמורת רכישה של חלקת קרקע חברה שוקלת₪ 

,  (מותנה באישור עירייה)בניין משרדים שתאפשר הקמת 
 (   מאושר מראש)מחסן תעשייתי או , (ל"כנ) מבנה מגורים

להלן דיאגראמת העץ הנובעת מניתוח שערכה החברה: 

29 

קבלת  
: הפרויקט

,  רכישת שטח
הגשת בקשה  
להקמת בניין 

,  המשרדים
ובחינת 

ביקוש מצד  
המעוניינים 

 בשכירות

בניין משרדים 
(60%)אושר   

הקמת בניין  
משרדים גדול 

 למכירה

הרבה מעוניינים  
 (80%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים מושכר  

  NPV=20: גדול

מעט מעוניינים 
 (20%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים פנוי 

  NPV=3: גדול

הקמת בניין  
משרדים קטן  

 למכירה

הרבה מעוניינים  
 (80%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים מושכר  

 NPV=12: קטן

מעט מעוניינים 
 (20%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים פנוי 

 NPV=6: קטן

בניין משרדים 
לא אושר  

(40%)  

מבנה מגורים אושר  
(90%)  

 הקמת מבנה מגורים

8=NPV 

מבנה מגורים לא  
(10%)אושר   

הקמת מחסן תעשייתי 
2=NPV 

האחוזים בתרשים  : הערה*
 מסמנים אומדני הסתברויות

הקמת בניין משרדים גדול :NPV1=0.8*20+0.2*3=16.6 
הקמת בניין משרדים קטן :NPV2=0.8*12+0.2*6=10.8 
וכך ניתן  , כדאי לחברה להקים בניין משרדים גדול: מכאן

כולל אופציות אי אישור והשקעה  , נ הפרויקט"להגיע לענ
 NPV=0.6*16.6+0.4*(0.9*8+0.1*2)-5=7.9 30: ראשונית
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מכירת בניין  
משרדים פנוי 

  NPV=3: גדול

הקמת בניין  
משרדים קטן  
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מעט מעוניינים 
 (20%)בשכירות 
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 מסמנים אומדני הסתברויות
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במידה וה- NPV ו, החברה תקבל את הפרויקט, מספק- 
 יוקם בניין גדול, במידה והקמת בניין המשרדים תאושר1.
 תוגש בקשה להקמת מבנה המגורים, לא יתקבל האישור2.
 יוקם מחסן תעשייתי, במידה וגם מבנה מגורים לא יאושר3.
ההחלטות הללו מאפשרות את חישוב תוחלת ה- NPV 31 

קבלת  
: הפרויקט

,  רכישת שטח
הגשת בקשה  
להקמת בניין 

,  המשרדים
ובחינת 

ביקוש מצד  
המעוניינים 

 בשכירות

בניין משרדים 
(60%)אושר   

הקמת בניין  
משרדים גדול 

 למכירה

הרבה מעוניינים  
 (80%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים מושכר  

  NPV=20: גדול

מעט מעוניינים 
 (20%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים פנוי 

  NPV=3: גדול

הקמת בניין  
משרדים קטן  

 למכירה

הרבה מעוניינים  
 (80%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים מושכר  

 NPV=12: קטן

מעט מעוניינים 
 (20%)בשכירות 

מכירת בניין  
משרדים פנוי 

 NPV=6: קטן

בניין משרדים 
לא אושר  

(40%)  

מבנה מגורים אושר  
(90%)  

 הקמת מבנה מגורים

8=NPV 

מבנה מגורים לא  
(10%)אושר   

הקמת מחסן תעשייתי 
2=NPV 

האחוזים בתרשים  : הערה*
דיאגראמות עץ מציעות דרכים שיטתיות של התמודדות   מסמנים אומדני הסתברויות

תוך ניווט בין החלטות סדרתיות  , עם הסיכונים הקיימים
 וניצול של מידע שמצטבר לאורך הפרויקטים הרב שלביים

  בפרויקטים רב שלביים כמו גם באלו בעלי נקודת החלטה
,  יכולת בקרה וצמצום סיכוניםישנו ערך רב ל, אחת בלבד

 :כאשר לצמצום הסיכונים שתי משמעויות אפשריות

 המאורע המסוכןצמצום של סבירות 1.

 המאורע המסוכן צמצום של השלכות 2.

התאמת עיצוב הפרויקט: דרכי צמצום הסיכונים כוללות  ,
,  ביטוח סיכון, מחקר שמטרתו צמצום אי וודאותעריכת 

 חלוקה של סיכון עם הצד השותף לפרויקטאו  העברהו
32 

הנקודות עיקריות בהערכת פרויקטים, לסיכום: 

 (initial appraisal)הערכה ראשונית 1.

קריטריונים מימוניים ; ישימות וסיכויי אישור(NPV  ,
IRR וכד, השפעות גומלין עם פרויקטים אחרים; ('וכד' 

 (detailed appraisal)הערכה מעמיקה 2.

אמידת תזרימים והערכתם; הגדרת פרויקט מפורטת  ;
תוך הבחנה בין הסיכון השיטתי  )קביעת שיעורי היוון 

תוך עריכת  )ניתוח ובקרת סיכונים , זיהוי; (לייחודי
 (  מבחני התרחישים וסימולציות, ניתוחי רגישות

 שיקולים ייחודיים והחלטה סופית3.

33 ספקות ותחושות בטן, איכות ההערכה, אמינות כללית 

 סוגר את קורס המבוא למימוןנושא הערכת פרויקטים 

הנושאים שנדונו במהלך הקורס כללו, להזכירכם: 

וסקירה רחבה של יסודות המימון מבוא 

 מקורות המימוןשונות וישויות עסקיות 

 (בסיסיים ונגזרים)עיקריים כלים פיננסיים 

למסחר ציבורי בבורסהע "הנפקת ני 

פיננסייםחות ויחסים "ניתוח דו 

 של חברהמחיר ההון המשוקלל 

 מדיניות הדיבידנדשל חברה ומבנה ההון 

 וקבלת החלטות השקעההערכת פרויקטים 
34 

 מטרות מקצוע פתחנו את הקורס בסקירה כללית של
 ועברנו על סוגי הישויות העסקיות המרכזיים המימון

תכונותיה ומטרותיה, חברה ציבוריתהתמקדנו ב 

 שוק ההון –וסביבת קיומם כלים פיננסיים סקרנו 

כשני מקורות  אגרות חוב ומניות בהקשר הזה התמקדנו ב
 (וסקרנו כלים נוספים)מימון עיקריים של חברה ציבורית 

 י החברה"כדרך לגיוס הון עע "הנפקת ניהכרנו בתהליך 

ובנושאים הקשוריםהנפקות ראשוניות ונשנות הכרנו ב 

 חות "דו –סקרנו את תיאורה הפורמאלי של החברה
 ניתוחם והשלכותיהם לגבי הערכת החברה, פיננסיים

35 המשמשים לניתוח החברהיחסים פיננסיים הכרנו ב 

חות מובילים ישירות לנושא  "נושאי מקורות מימון ודו
 אחד המאפיינים המרכזיים –מחיר ההון של החברה 

 ראינו כיצד נקבע מחיר ההון המשוקלל(WACC) 

תיאוריית מבנה ההוןנושא מחיר ההון קשור קשר הדוק ל 

ובסוגיות מעשיותאבני הדרך בפיתוח התיאוריה הכרנו ב 

הערכת פרויקטיםלמבנה ומחיר ההון תפקיד מכריע ב 

  נושא הערכת הפרויקטים סוגר את המעגל ומחזיר אותנו
 חברה ציבורית כאוסף של פרויקטים –לנושא בו התחלנו 

 לכל הסוגיות הרבות  מקצוע המימון נועד להציע פתרונות
 הוצגו במהלך הקורס( בלבד)והלא פשוטות שיסודותיהן 

 במימון וכלכלה פיננסית עוסקים  קורסים מתקדמים
 בצורה מעמיקה יותר באותם הנושאים והרחבותיהם

36 
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 אינו משקף חשיבות  סדר הצגת הנושאים בקורס מבוא
 :  להלן מספר דוגמאות; ההיבטים או כל קשרי הגומלין

37 

:  מבוא
 החברה

מקורות 
 מימון

 כלים

 הנפקות

 חות"דו

מחיר  
 ההון

מבנה  
 ההון

הערכת  
 פרויקט

זיקה הדדית 
 דו כיוונית

יר
ש

 י
שר

ק
 

זיקה הדדית 
 דו כיוונית

זיקה הדדית 
 דו כיוונית

 : מסקנה
סדר הנושאים  

בקורס משקף חלק 
מהקשרים הקיימים 

חשוב להבין  ; בלבד
ולהעריך נכונה את 
 הקשרים הנוספים  

מבוא וסקירה רחבה של יסודות המימון 

ישויות עסקיות שונות ומקורות המימון 

 (בסיסיים ונגזרים)כלים פיננסיים עיקריים 

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 
 

  כל קורס מתקדם במימון או כלכלה פיננסית יתייחס
 בצורה מעמיקה יותר לאותם הנושאים והרחבותיהם  

38 


