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 מהווה פן  מקצוע החשבונאות , 1כפי שהוסבר בשיעור
 :לאור מושאם המשותף, בלתי נפרד ממקצוע המימון

של " הריאלי"צד הפיננסי מקצוע המימון עוסק ברובו ב
 המשקיעים והשוקים ברמה הכללית, התנהלות החברות

העוסק בצד  , מקצוע החשבונאות מהווה חלק משלים
 "(הריאלי"המשפיע בתורו על הצד )הרישום והדיווח 

  הזיקה בין שני המקצועות באה לידי ביטוי בהיבטים
 :נמחיש את הקשר באופן ישירובשיעור הנוכחי , רבים

 לצורך הערכת חות כספיים "בניתוח ופרשנות של דונדון
 חברות והסקת מסקנות בתחום קבלת החלטות השקעה

חות ויחסים פיננסיים עבור "נדון בהשלכות של ניתוח דו
 כהקדמה לנושאי מבנה ומחיר ההון, בעלי החברה והחוב
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 של תחום ניתוח היחסים  סקירה כללית בלבד השיעור יציג
 ללא התייחסות מעמיקה לנושאים חשבונאיים, הפיננסיים

הקשורים ללכל הנושאים החיוניים נתייחס , עם זאת: 
ויחסים פיננסיים המשמשים לניתוח של ערך הון הלוואות 1.

והשלכות של מינוף החברה לגבי החברה עבור בעלי החוב 
 (רמת סיכון של הון זר)בטיחות השקעתם של בעלי החוב 

ויחסים פיננסיים המשמשים לניתוח של ערך הון עצמי 2.
,  נזילות, יחסי רווחיות; החברה מנקודת מבטם של בעליה

 היחסים שמספקים מידע אודות איכות המניות, ויעילות
 ערך מוסףשל ביצועיי החברה על סמך מדדים משלימים 3.
ניתוח היחסים הקשורים להון זר ולהון עצמי  , באופן כללי

ותנאי מוקדם להבנת  חלק חיוני של ניתוח החברה מהווה 
 הסוגיות הקשורות למחיר ההון ומבנה ההון האופטימאלי  
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 (לשימוש במהלך השיעור, ללא ערכים ספציפיים, הצורה הכללית בלבד) ח רווח והפסד"דו

 (בניכוי הנחות, מחיר המוצר כפול הכמות שנמכרה= הכנסה ממכירות )פדיון תקופתי 

 עלות המוצרים המוגמרים ובתהליך -

 עלות חומרי גלם ונכסים מתכלים -

 פחת והפחתות -

 רווח גולמי

 שיווק ומכירה ,הוצאות ניהול -

 רווח תפעולי

 הכנסות פיננסיות+ 

 רווח לפני הוצאות ריבית ומסים

 הוצאות פיננסיות   -

 רווח לפני מס

 מס חברות -

 (החלטת ההנהלה י"עפ, הניתן לחלוקה לבעלים או השקעה מחדש)לאחר המס  רווח תקופתי
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 נכסים - מאזן

 :  נכסים שוטפים

 ע סחירים"מזומן וני

 מלאי ומוצרים בתהליך

 שטרות לקבל

 :נכסים קבועים

 ('ציוד וכד, מבנים, קרקע)נכסים מוחשיים 

 ('וכד פטנטים)מכסים לא מוחשיים 

 התחייבויות - מאזן

 :התחייבויות שוטפות

 'חלויות שוטפות וכד, מסים, שטרות לשלם

 :התחייבויות טווח ארוך

 ח כפופות"אג, ח ללא ערבות"אג, ח ערבות"אג

 :הנפקות ורזרבות, הון עצמי

 (ערך נקוב)רגילות  מניות

 (רווחים שלא חולקו)מניות רגילות 

ח רווח והפסד לעיל עשויים "הן המאזן והן דו: הערה
חות מוצגים בצורה  "הדו; פריטים נוספים רביםלכלול 

 לשם קביעת נקודת התייחסות כללית, מופשטת מאוד

חות עשוי להיות שונה  "בתוך הדוסדר הפריטים , כמו כן
 (או להיפך, מהפריטים הנזילים יותר אל הנזילים פחות)

בהקשר לכל היחסים הפיננסיים המפורטים  : הערה כללית
 :יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות, בשיעור הנוכחי

אוניברסאלית ליחסים  אין הגדרה סטנדרטית , י רוב"עפ
 : ובהתאם לכך, הללו מעבר למבנה והייעוד הכלליים בלבד

של היחסיםהגדרות וגרסאות שונות קיימות , י רוב"עפ  ,
 המותאמות למקרים או למצבים מעשיים ספציפיים

היא הדרישה המינימאלית, בהקשר להגדרות וגרסאות: 

 (כ הבסיסית ביותר"בד)המוצעת כאן להבין את ההגדרה 1.

 חות"את ההגדרה תוך שימוש בנתוני הדולדעת ליישם 2.

 (לדעת לפרשו באופן כללי)היחס להבין את משמעות 3.

 לקיום הגדרות וגרסאות שונותלהבין סיבות אפשריות 4.
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 בעלי החוב חשופים לסיכון , 4 -ו 3כפי שראינו בשיעורים
 הודות למעמדם המועדף בעת פירוק החברה  נמוך יחסית 

 זול יחסיתהדבר הופך את הון ההלוואות למקור משאבים 

העלאת הסיכונים של בעלי הדבר בא על חשבון , מאידך
וגם  , שעלולים שלא לקבל דבר בעת פירוק החברה המניות

 ריבית למלווים ללא הקשר לרמת הרווחיםחייבים לשלם 

 הסיכון הנובע ממדיניות מבנה ההון נבדל במובן חשוב
 שנובע מטיב הפירמה ומתחום פעילותההסיכון העסקי מ

חשוב להבחין  , בהקשר ליחסים שייסקרו להלן, בהתאם
 סיכונים עסקיים גרידא  לבין  סיכון פיננסי טהורבין 

 סיכונים של בעלי נתייחס תחילה ליחסים המשקפים
 י הכנסה ונכסים"כאשר ההלוואות מכוסות ע, החוב
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מוגדר כרווח לפני הוצאות  י ההכנסה "כיסוי של ריבית ע
ריבית ומסים המחולק בתשלומי הריבית בגין אותו החוב  

 לו בסדר העדיפויות בפירוק החברהכל החובות הקודמים ו
 

 

 לשלם ריבית  החברה מסוגלת " כמה פעמים"היחס מודד
 החוב מסוכן פחות, ככל שהיחס גבוה יותר; מתוך רווחים

פעמים  4עד  3כ החברה שאינה מסוגלת לשלם ריבית "בד
 ?מדוע –כלל האצבע אינו מדויק אולם ; נחשבת למסוכנת

 יכולה להיות בטוחה מאודזרם רווחים יציב כי חברה עם  ,
י הכנסה יהיה נמוך יחסית לעומת  "בעוד שכיסוי הריבית ע

 הכנסה תנודתית מאוד  אך  5חברה בעלת כיסוי החוב של 
 חוב המדד גם אינו מתחשב בעובדה שחדלות הפירעון של

 8 חוב נבחןעלולה לגרום לפשיטת הרגל שתפגע בבעלי כפוף 

 אחוזי עדיפות בהכנסה(income priority percentages  )
נועדו לשקף הבדלים בסדר העדיפויות בין חובות שונים  

 את סיכונו של חוב נתוןלמדוד בצורה מדויקת יותר ובכך 
אם כיסוי הכנסה של החוב הנבחן הנו  : החישוב הנו הבא

X , וכיסוי הכנסה של החוב המועדף המיידי הנוY ,  אזי
 X/1עד  Y/1 -אחוז העדיפות בהכנסה של החוב מוגדר כ

וחוב כפוף , חוב ללא ערבות, לחברה חוב ערבות: דוגמא 
10נניח קיבלנו ; נחשב כיסוי הכנסה לחוב מדרגה ראשונה 

 של ההכנסה ישמשו לכיסוי החוב הזה 10%עד  0%, מכאן
ונניח כי , כעת נחשב כיסוי ההכנסה לחוב ללא ערבות

  2.5%כלומר , (1/8)= 12.5%עד  10%, מכאן; 8קיבלנו 
 מתוך ההכנסה ישמשו לכיסוי החוב ללא ערבותהבאים 

 כיסוי  , 5לבסוף אם עבור החוב הכפוף כיסוי ההכנסה הנו
 הבאים 7.5%כלומר , (1/5)= 20%עד  12.5%החוב ידרוש 
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י הנכסים"מובטח עחוב החברה , מלבד להכנסות שוטפות  :
מוגדר כסך נכסי החברה פחות התחייבויות  כיסוי הנכסים 

חלקי החוב הנדון וכל , שוטפות פחות נכסים לא מוחשיים
 החובות הקודמים לו בסדר העדיפויות במצב פירוק חברה

 

 

הגדרה פחות שמרנית לא כוללת את החובות המועדפים 

 שווים כערכם  הנכסים המוחשיים ההנחה היא מחד כי
 אינם שווים דבר הלא מוחשיים בעוד הנכסים , בספרים

סיכון גבוהנחשב לאיתות של  2.5עד  2 -היחס מתחת ל 

  חיסרון היחס של כיסוי הנכסים הנו בחוסר התאמה בין
;  שלהם במציאותערך הנכסים בספרים לבין שווי השוק 

 10 כמו כן היחס אינו מתחשב בתקופת הזמן לפירעון החוב   

 אחוזי עדיפות בנכסים(asset priority percentages  )
נועדו לשקף הבדלים בסדר העדיפויות בין חובות שונים  

 את סיכונו של חוב נתוןלמדוד בצורה מדויקת יותר ובכך 
אם כיסוי הנכסים של חוב נבחן הנו  , כמו בכיסוי הכנסה

X  וכיסוי הנכסים של החוב המועדף המיידי הנוY ,  אזי
 X/1עד  Y/1 -אחוז העדיפות בנכסים של החוב מוגדר כ

וחוב כפוף , חוב ללא ערבות, לחברה חוב ערבות: דוגמא 
5נניח קיבלנו ; נחשב כיסוי נכסים לחוב מדרגה ראשונה 

 של הנכסים ישמשו לכיסוי החוב הזה 20%עד  0%, מכאן
ונניח כי  , כעת נחשב את כיסוי הנכסים לחוב ללא ערבות

הבאים   5%כלומר , (1/4)= 25%עד  20%, מכאן; 4קיבלנו 
 מתוך סך נכסי החברה ישמשו לכיסוי החוב ללא ערבות

 כיסוי  , 2לבסוף אם עבור החוב הכפוף כיסוי הנכסים הנו
 הבאים 25%כלומר , (1/2)= 50%עד  25%החוב ידרוש 
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 מנוףיחסי (leverage או , ב"בארהgearing בבריטניה  )
ומתייחסים למשקלו היחסי  , הנם בין המרכזיים במימון

 הון עצמי לעומת( הון הלוואות)הון זר  של מימון באמצעות

רמת מינוף גבוהה פירושה מימון באמצעות חובות גדולים 

המנוף ניתן למדידה באמצעות שני סוגי היחסים הבאים: 

 היקף חובות לעומת הון עצמי במאזן החברה: יחסי מאזן1.

ההכנסה התקופתית המשמשת  : ח רווח והפסד"יחסי דו2.
 לשירות חובות לעומת היקף ההכנסה הנזקף להון העצמי

 מוגדרים בכל אחת משתי  מספר יחסי מנוף חלופיים
להלן נסקור את היחסים העיקריים  ; הקטגוריות הללו

 היתרונות והחסרונות היחסיים, תוך ציון ההבדלים, בלבד
12 



12-Dec-11 

3 

 המכונה גם מנוף הון יחס מנוף נכסים(capital leverage  )
 :שמוגדר באחת משתי הדרכים הבאותהיחס המרכזי הנו 

 
 החוב(Debt )  כולל כל החובות לטווח ארוך ולעתים גם

י החברה מתקופה  "חובות לטווח קצר אשר מגולגלים ע
 (אך ורק חובות נושאי ריבית: אולם שימו לב)לתקופה 

 הון עצמי(Equity )כולל , מתייחס להון המניות הרגילות
יתכן ובניכוי הנכסים  , הערך הנקוב והרווחים שלא חולקו

 (מ לשמור על עקביות בין חברות שונות"ע)הלא מוחשיים 

בגלל הדיבידנד המוגדר, כ נחשבות לחוב"מניות בכורה בד 

כ מסוכנת למדי"חברה עם יחס                              הנה בד 
13 

השימוש בערכי , בשני המקרים
 שוק עדיף על פני ערכי הספרים

הדוגמא להלן ממחישה את השפעת המנוף על ביצועיי המניות: 
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  מימון החברה הכולל בגובה
 (₪הסכומים באלפי ) 1,000

 תקופה גרועה תקופה ממוצעת תקופה טובה

 50%מנוף  ללא מנוף 50%מנוף  ללא מנוף 50%מנוף  ללא מנוף

 200 100 50 (EBIT)מס וריבית  רווח לפני

 50 0 50 0 50 0 (10%)ריבית 

 200 150 100 50 50 0 (EBT)רווח לפני מס 

 0 20 20 40 60 80 (40%)מס חברות 

 0 30 30 60 90 120 (לאחר מס וריבית)רווח נקי 

 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 (למניה ₪ 1)מספר מניות 

 0 3 6 6 18 12 (באגורות, EPS)רווח למניה 

0 

5 

10 

15 

20 

תקופה 
 גרועה 

תקופה 
 ממוצעת  

תקופה 
 טובה 

   50%מנוף 

 ללא מנוף 

המנוף מקצין  ניתן לראות כי  רווח למניה
את ביצועיי מניות החברה  

הן בתקופות הטובות והן  )
דבר שלמעשה  , (הגרועות

 מוסיף סיכון לבעלי המניות   

ככל שרמת המינוף הנה  , מלבד לתופעות שהודגמו לעיל
ולכן , גוברת גם ההסתברות של פשיטת הרגל, גבוהה יותר

 המנוף מוסיף סיכון אף מבחינתם של בעלי החוב בחברה

עלולה לגרום  הייתה" גרועה מאוד"תקופה , בדוגמא לעיל
דבר שיביא לפשיטת רגל ופירוק  , לחדלות פירעון של החוב

 (  כפי שהוסבר קודם, ובעלי החוב עלולים להיפגע)החברה 

 יחס הון עצמי להתחייבויות(shareholder’s equity 
ratio )הון עצמי ולא בהון הזר כמקור מימוןמתמקד ב: 

 

 

י "אחוז הנכסים המגובה ע: זוהי גרסת יחס מנוף הנכסים
יחס גבוה יותר משמעו מצבה של החברה בטוח  ; הון עצמי

 15 (היות ותהיה פחות תלויה במקורות מימון חיצוניים)יותר 

 יחס מנוף הכנסה(income leverage )כ כלהלן"מוגדר בד: 

 

 

כל חובות נושאי הריביתהוצאות ריבית מתייחסות ל  ,
 ('אוברדרפט וכד)כולל חובות מתגלגלים לטווח קצר 

 יחס מנוף הכנסה גבוההסתמכות יתר על חובות גוררת 

 דיבידנד לבעלי מניות בכורה הגדרה חלופית עשויה לכלול
 :במקרה זה הנוסחה הופכת ל; כחלק מריבית על החוב
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– Taxes&Earnings Before Interest  
EBIT – רווח לפני הוצאות ריבית ומסים 

דיבידנד בכורה אינו  
,  מוכר לצורכי המס

 ומכאן ההתאמה

  עד כאן התמקדנו ביחסים פיננסיים המשקפים את מצבה
,  בפרט)מנקודת מבטם של בעלי החוב של החברה בעיקר 

 (י ההכנסה והנכסים של החברה"כיסוי הון הלוואות ע

 בדוגמא  )בעלי המניות עם זאת נגענו גם במצבם של
 (שהמחישה את השפעת המינוף על ביצועיי המניות

 ונציין בעלי המניות כעת נתייחס באופן שיטתי למצבם של
 יחסים פיננסיים המשמשים לניתוח חברה מנקודת מבטם  

בעלי המניות יהיו מעוניינים במאפייני החברה הבאים: 

 (ועוד, יחס המכפיל, רווח למניה)מאפייני המניות 1.

 (ניצול נכסים ושולי הרווח, תשואה להון) רווחיות2.

 (השוטף והמהיר: היחסים הנפוצים ביותר) נזילות3.

 (האשראי והזכאים, יחסי מחזורי המלאי) יעילות4.
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 מוגדר כרווח נקי חלקי מספר המניות הכוללרווח למניה: 
 

 
 

 

הגדרה סטנדרטית מתייחסת למניות הרגילות בלבד 

 מתייחס למספר הממוצע של מניות לתקופהיחס בסיסי 

 יחס מדולל(diluted )ע "מניח מימוש הזכויות של כל ני
 (ל"מה שמחייב עדכון של הממוצע התקופתי הנ)להמרה 

 

 קיימות גרסאות שונות שלEPS (בנוגע לרווח נקי, למשל) 

EPS  בעל משמעות  זוכה לתשומת לב רבה אך בפועל הנו
 (בגלל התלות שלו במספר המניות, בפרט) מוגבלת למדי

משתמש ב, בעל משמעות רחבה יותרשהוא , יחס אחר-  
EPS המוסבר להלן, זהו יחס המכפיל; כנקודת מוצא 

18 
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 יחס המכפיל(Price Earnings Ratio – E/P )מוגדר כ: 

 
ה- EPS  אז )נתונים היסטוריים יכול לשקףE/P  =  מחיר

 נתוני תחזיתאו ( נוכחי לרווח למניה לאורך שנה אחרונה

היחס מניח כי מחיר שוק משקף כל המידע אודות המניה  ,
 משקף את דעתו של השוק כולו לגבי החברה   E/P -כך ש

E/P  רווחי המניה מוכפלים בתמחור  ' כמה פעמים'מראה
,  (תוך כמה שנים עשויה להשתלם ההשקעה במניה היום)

 סיכונם נמוךאו שהרווחים צומחים מהר ויהיה גבוה אם 

ושינויי המחיר הם אלו  , הערכות השוק משפיעות על מחיר
להשפיע על המחיר  הניסיונות ; E/P -שגורמים לשינויים ב

 19 הנחה שגויה –קבוע  E/Pמניחים  EPS -י מניפולציות ב"ע

פחת והפחתות , מסים, רווח לפני הוצאות מימון(EBITDA 
– Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & 

Amortization )מאפשר הגדרת מדד חלופי לרווח למניה: 

 
וגם  לעוות את התמונה פחת והפחתות עלולים , מסים

ולכן , להפוך השוואה בין חברות שונות לבלתי מדויקת
ל במקום יחס הרווח למניה  "לעתים משתמשים במדד הנ

 (E/Pבמקום למניה  EBITDA -מחיר לוניתן להגדיר גם )

ובפרט, רישומי פחת והפחתות סובלים ממספר חסרונות  : 

 שאינן משקפות תזרימים בפועל" הוצאות נייר"אלו הן •

 שיטות חשבונאיות שרירותיותי "הוצאות אלו נקבעות עפ•
20 

 יחס תשואת הדיבידנד(dividend yield )מוגדר כלהלן: 

 
ערך המניה  , י אחד העקרונות הבסיסיים של מימון"עפ

 (הדיבידנדים)הנו סך ערכם המהוון של כל התקבולים 

ויהיה  , היחס מציג את החזר הדיבידנד ליחידת השקעה
מצפים לצמיחת דיבידנד מהירה  נמוך ככל שהמשקיעים 

 תמחור יתר של מניהאו שקיים ( ומשלמים מראש)בעתיד 

  מדד תשואת הדיבידנד משקף רק את הרווח המחולק ולא
 (ורווחי ההון הנובעים מכך)ברווחים שלא חולקו מתחשב 

 מדד תשואת הרווחים(earnings yield ,הופכי ל- E/P  )
"  לתקן את החיסרון"מחליף את הדיבידנד ברווחים כדי 

 21 (אולם הרווחים שלא חולקו לא תמיד מתורגמים למחיר)

 כיסוי הדיבידנד מדד(dividend coverage )  מוגדר
 :לבין גובה הדיבידנד למניה( EPS)כיחס בין רווח למניה 

 
 יחס התשלום ההופכי של מדד זה מכונה(payout ratio) 

 
 מאפשר הגדלת דיבידנד לאורך זמןכיסוי דיבידנד גבוה 

 בין קשר מיוחד קייםE/P לבין תשואה וכיסוי הדיבידנד: 

22 

החלק  ; יחס התשלום מבטא את הרווח המחולק לבעלים
 (plowback ratio)יחס השקעה מחדש י "המשלים נתון ע

 

להון הבעלים  תשואה: יחס חשוב(Return On Equity) 

 
 כלומר )בהינתן התשואה להון הבעליםROE  = גידול

,  חלק מגידול זה)ויחס ההשקעה מחדש ( בהון הבעלים
 :שיעור צמיחת הדיבידנדניתן להגיע ל( המושקע מחדש

 

 המחושב  )צמיחת הדיבידנד בעבר חשוב להבחין בין שיעור
לבין תחזית צמיחת הדיבידנד ( מתוך נתונים היסטוריים

 23 (לא תמיד מציאותית" המשך הרווחיות הקיימת"הנחת )

 נכסים למניה יחס(Net Asset Value Per Share:) 

 
  הון עצמי בהגדרה כולל ערך נקוב של מניות מונפקות וכן

על בסיס מדולל כ "היחס מחושב בד; רווחים שלא חולקו
(diluted )ע המירים"אשר מניח המרה מיידית של כל ני 

 י נכסים  "ערך מאזני של גיבוי המניות עהיחס לעיל מייצג
,  (לא בהכרח נכון)אם ערכי המאזן מציאותיים ; מוחשיים

 בעלי המניות היו מקבלים בפירוק החברה המיידיהערך ש

 ושונים מערכי שוק נוכחיים   היסטורייםערכי המאזן הנם
 (י החלפת ערכי המאזן בערכי השוק"היחס ניתן לשיפור ע)

להשוות את היחס למחיר המניה  ניתן , ל"בהתחשב בנ
 ('ההשוואה רלוונטית במיוחד עבור קרנות נאמנות וכד)

24 
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  יחסי רווחיות נועדו להערכת התשואה לבעלי החברה תוך
 'וכד, מול תעשיות או עסקים דומים, השוואה לאורך זמן

 יחס התשואה להון המועסק  קיימות שתי גרסאות של
(Return On Capital Employed ROCE - ,  ידוע גם
 (:Return On Investment - ROI ,תשואה להשקעהכ

 
 
 

 כל סוגי המשקיעים  הגרסה הראשונה מתייחסת לתשואת
 בלבד( המניות)לבעלי החברה והגרסה השנייה מתייחסת 

 25 עקביות בין ערך המונה והמכנהבכל מקרה יש להקפיד על 

 הצלחה בניצול ההון  יחס התשואה להון המועסק משקף
 השוואה כנגד עלות הלוואותומשמש להשוואת חברות ול

 שאינה זניחה בעיהירידה ביחס זה לאורך זמן מצביעה על 

 מחלקות שונות בחברההיחס ניתן גם לחישוב נפרד עבור 

 חובות קצרי  גרסאות אחרות של היחס לעתים כוללות
 (כגון אוברדרפט בנקאי)י החברה "המגולגלים עהטווח 

במקרה זה יש להתאים את המונה והמכנה  , כפי שצוין 

  גרסאות נוספות יכולות להתייחס לאי הכללה של נכסים
,  במקום ערך בנקודת זמןממוצע הון שנתי , לא מוחשיים

 במקום ערכו המאזניערך השוק של הון עצמי ולשימוש ב

לערך עקבי הניתן לפרשנותל המטרה היא להגיע "בכל הנ 
26 

פיצול לשני יחסי משנהיחס התשואה על ההון ניתן ל  ,
 :כלהלן, שולי הרווחויחס ניצול הנכסים המכונים יחס 

 

 במקור השינוי הפיצול ממחיש כי- ROCE  יכול להיות
רווחיות השולית  או ב( התלויות בניצול נכסים) מכירותב
 א מהסיבות מנותחת לחוד"וכ, (הרווח ליחידת המכירות)

 מוגדר כלהלןיחס ניצול הנכסים: 

 
 (במכנה)פדיון החברה המופק מנכסים היחס מודד את  ;

 ירידה ביחס זה מצביעה על בעיה שדורשת טיפול יסודי

 גידול לא חיוני בהיקף הנכסיםסיבה אפשרית אחת היא 
27 

 יחס שולי הרווח(profit margin )מוגדר כלהלן: 
 

 
רווחים ליחידה של פדיון המכירותהיחס מתמקד ב 

 שאינו כולל את  )הרווח התפעולי  שולילעתים מחשבים
 (דוגמת הכנסות מריבית, תוצאות הפעילות הפיננסית

ניהול  על , בין היתר, שולי רווח נמוכים יכולים להצביע
 אסטרטגיה מכוונת נגד מתחרים  או  עלויות גבוהות, לקוי

ניתוח מעמיק נוסףכ מחייבים "ניתוח ופרשנות היחס בד 

תחזית רווחיםהיחס משמש להפקת , עם תחזית מכירות: 

28 

 יחס התשואה לנכסים  יחס רווחיות נפוץ נוסף מכונה
(ROA – Return On Assets , לעתים גםROI:) 

 
 את הכנסת הבעלים לפי ערך נכסי החברה  " מנרמל"היחס

 הכוונה היא לרווח נקי( במונה)כאשר בהכנסת בעלים נטו 

 יחסROA   עשוי להיות מושפע באופן מהותי מערכים
 :יכול גם לשקף את המציאות הכלכליתאך , חשבונאיים

 יחסROA  נמוך יכול להצביע על עלויות גבוהות הנובעות
ממדיניות מבנה הון  או מעלות החוב הנובעת ניהול לקוי מ

 (אשר אינה בהכרח מצביעה על בעיות ניהוליות) מכוונת

 שימו לב לדמיון וההבדל ביןROCE ו- ROA :  תשואה
 29 תשואה להשקעה בנכסיהלעומת ע החברה "להשקעה בני

 כוללים את היחס השוטף והיחס המהיריחסי הנזילות: 

 יכולת החברה לעמוד בחובותיה  היחס השוטף מודד את
 תוך השוואת משאבים זמינים להתחייבויות, בטווח קרוב

 
 בעיה פוטנציאלית עם חובותיחס נמוך יכול להצביע על  ,

 חוסר יעילות אפשרי בניהול נכסים שוטפיםויחס גבוה על 

אך כלל האצבע אינו חל  , מהווה יחס סביר 2:1, י רוב"עפ
 כ הכרחית"בחינה השוואתית בדו, אוטומטית בכל מצב

  גרסאות שונות מתייחסות בין היתר להגדרות שונות של
;  בחברה נתונהטווח קצר כתלות בהגדרת , נכסים שוטפים

 30 (אוברדרפט)ישנה גם חשיבות למקורות משאבים זמינים 
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 היחס המהיר יחס נזילות נוסף הנו(quick ratio ,  לעתים
 :המוגדר כלהלן, (acid test -המבחן החומצי מכונה גם 

 
 י נכסים שוטפים  "כיסוי החובות עהיחס המהיר בוחן את

 (שלא בהכרח נכון לגבי המלאי)הניתנים למימוש מיידי 

להצביע ( אך לא מוכרח)יכול  1:1 -היחס המהיר הנמוך מ
 החברה לטווח הקצר בעיה אפשרית בכיסוי של חובותעל 

כמו כן חשיבות  ; גם כאן הבחינה ההשוואתית היא עדיפה
 'וכדהסכמי החברה הספציפית עם ספקים לא מבוטלת ל

 נכס שניתן  כל )גרסאות שונות מתייחסות לנכסים שונים
 (יכול להופיע אם קיים מידע זמין אודותיולמימוש מיידי 

31 

 הון חוזר  קשורים ליחסי נזילות ומתמקדים ביחסי יעילות
(working capital – ההון התומך בפעילות השוטפת  ) 

 מעריך מלאי כחלק ממחזור העסקיםיחס מחזור המלאי: 

 
 י החברה"כמה זמן המלאי מוחזק בממוצע עהיחס מראה 

 (שונה מאוד בין ענפים)מחזור איטי יחס גבוה מצביע על!  ;
 (?כסף הוא מלאי)לגבי מוסדות פיננסיים אינו ישים היחס 

 כגון  )גרסאות שונות מתייחסות לחישובי מלאי חלופיים
 ולשיטות הערכת המלאי( ממוצע על פני השנה או העונה

 מ לשפר  "ע, פדיון בעלות המכירותגרסה נפוצה מחליפה
 (כי המלאי מדווח בהתאם לעלותו)את עקביות ההגדרה 

32 

 יחס מחזור אשראי(credit/debtors turnover ratio  )
 הזמן הממוצע הנדרש לאיסוף חובות מהלקוחותמודד את 

 
 חברות  ; בעיה אפשרית בגביית חובותיחס גבוה מצביע על

 (תוך שמירה על לקוחות)שואפות ליחס נמוך ככל האפשר 

 להיות זמין לאנליסט  אחוז המכירות באשראי עשוי שלא
;  (כמו נתונים רבים אחרים)המנתח את החברה  החיצוני

 מכירות באשראי לעתים מוחלפות בסך הפדיוןבמקרה זה 

   פדיון או קירוב דומה אחר עלול לעוות את היחס שיהיה
בדיקת מגמות החברה על פני הזמן  עדיין שימושי לשם 

 (עלייה הדרגתית מצביעה על בעיה שמתפתחת לאורך זמן)
33 

 יחס מחזור הזכאים(creditors turnover ratio )  מודד
 :הזמן הממוצע הנדרש להחזרת החובות לספקיםאת 

 
י  "היחס מודד מספר ימים ממוצע המוקנה לחברה ע

 השלכות טובות לגבי זרמי מזומניםליחס גבוה ; הספקים

  גם במקרה זה אחוז הרכישות בהקפה עשוי שלא להיות
במקרה זה  ; המנתח את החברהאנליסט חיצוני זמין ל

 אחוז מסוים קבוע של קניות באשראילעתים מניחים 

כל הרכישות נעשו בהקפהלעתים מניחים אף ש, לחילופין  ,
ומקבלים יחס מעוות אך שימושי לבחינת מגמות עתיות  

 (כאן ירידה הדרגתית מצביעה על בעיה שצוברת תאוצה)
34 

  קשרי גומלין בין יחסים בסיסיים שנסקרו לעיל משמשים
שמסתמך על נוסחה  , "DuPontניתוח "לבדיקה המכונה 

 :1920 -י החברה לייצור הכימיקלים בשנות ה"שפותחה ע

 
 
 הנוסחה נובעת מהגדרתROE  עםEBIT   במקום הרווח

,  DuPontשל נוסחת גרסאות נוספות אך קיימות , הנקי
 המתייחסות לרווח הנקי ויחס שולי הרווח המתואם לכך

 ניתוחDuPont או לשיפור /נועד לאיתור בעיות בניהול ו
בעלי  בחינה ממוקדת של גורמים ספציפיים ביצועיים תוך 

 35 כגון מנוף פיננסי או ניצול הנכסים  , השפעה על התשואה

 גרסת מנוף ניצול הנכסים שולי הרווח

היחסים שנסקרו מחייבים  , כפי שהודגש לאורך כל הדרך
 וניתנים לפרשנויות שונות  התייחסות זהירה וניתוח עדין 

חשוב לזכור כי היחסים מתבססים על ערכים , מעבר לכל
;  וזאת לעומת ערכי שוק נוכחיים, חשבונאיים היסטוריים

 קיים הבדל מהותי מאוד בין השניים, במצבי אמת רבים
של  לפצות על חסרונותיהם מ "להלן שני מדדים שפותחו ע

 בינם לבין ערכי השוקלגשר על הפער יחסים חשבונאיים ו
 ערך השוק המוסף  שני המדדים השימושיים מכונים מדד

(MVA – Market Value Added )ערך כלכלי מוסף  ו
 (EVA – Economic Value Added, או רווח כלכלי)
י "שני המדדים פותחו עJ. Stern ו- B. Stewart   מחברת

לחברה שמורות  ) Stern Stewart & Companyייעוץ 
כך שחברות אחרות  , זכויות היוצרים על שמות המונחים

 (ולעתים גם חוקרים משתמשים בשמות מונחים חלופיים
36 
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 ערך השוק המוסף(MVA – Market Value Added  )
(  שווי מניות)מוגדר כהפרש בין ערך שוק של ההון העצמי 

 (במאזן equityהערך החשבונאי )י ספרים "לבין ערכו עפ
 ערך שוק של ההון העצמי"(market capitalization  )"

 י הכפלת מחיר מניה במספר המניות המונפקות"מחושב ע
כולל הון מונפק ורווחים שלא   ערך ההון העצמי בספרים

 כלומר כל הון החברה השייך לבעליה בעת החישוב, חולקו
ההפרש בין ערך השוק המוסף מבטא למעשה את , אם כן

של הבעלים בעסק החל מרגע הקמתו   השקעתם הכוללת
 שווי השוק של חלקם בעסקלבין ( כולל השקעה חוזרת)
מדד ה- MVA   משמש להערכה כללית של ביצועיי העסק

 (יעילות במובן הרחב)מדד לאיכות הניהול ועשוי להוות 
מדד ה- MVA למשל אם  ; עדיין מחייב התייחסות זהירה

 37 המדד יעלה גם ללא קשר לאיכות הניהול, כל השוק עולה

 ערך כלכלי מוסף(EVA – Economic Value Added  ,
מבטא את  ( economic profit -המכונה גם רווח כלכלי 

 של חברה לשנה נתונה( לעומת חשבונאי" )האמיתי"רווחה 
מדד ה- EVA  מתייחס לערך המוסף לבעלי המופשט

הכנסת החברה נטו  ומוגדר כהפרש בין , החברה בלבד
 (במונחים כספיים)למחיר ההון העצמי לאחר מס וריבית 

 מהווה  ( שנדון בו בהרחבה בהמשך)מחיר ההון העצמי
כלומר תשואה אותה בעלי , למעשה עלות אלטרנטיבית

 היו יכולים לקבל בתמורה לכספם במקום אחרהחברה 
 חברה : 1הגדרה זו תואמת את העיקרון המוזכר בשיעור

רווחיה יעלו על רק אם ( 'מוסיפה ערך')תיחשב למוצלחת 
 (י פרופיל הסיכון ואופי העיסוק"עפ)דומות רווחי חברות 

 סכוםEVA  על פני הזמן הנוMVA ,י שני המדדים  "ועפ
 38 יעדה של החברה הוא מקסום מחיר השוק של מניותיה

של תחום ניתוח היחסים  סקירה כללית הצגנו , לסיכום
 ללא התייחסות מעמיקה לנושאים חשבונאיים, הפיננסיים

שלחות להערכה כלכלית "לזיקה בין דוהתייחסנו , בפרט: 
ויחסים פיננסיים המשמשים לניתוח של ערך הון הלוואות 1.

והשלכות של מינוף החברה לגבי החברה עבור בעלי החוב 
 (רמת סיכון של הון זר)בטיחות השקעתם של בעלי החוב 

ויחסים פיננסיים המשמשים לניתוח של ערך הון עצמי 2.
,  נזילות, יחסי רווחיות; החברה מנקודת מבטם של בעליה

 והיחסים המספקים מידע אודות איכות המניות, ויעילות
 ערך מוסףשל ביצועיי החברה על סמך מדדים משלימים 3.
ניתוח היחסים הקשורים להון זר והון עצמי  , באופן כללי

ותנאי מוקדם להבנת  חלק חיוני של ניתוח החברה מהווה 
 הסוגיות הקשורות למחיר ההון ומבנה ההון האופטימאלי  
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 והשלכותיהם  כלים פיננסיים עד כאן סקרנו מאפיינים של
 (בעלים ומלווים)מבחינתם של ספקי הון ערך החברה לגבי 

 לשם מימון פעילות עסקיתהנפקת כלים פירטנו אודות 

 זיקה שבין רישום חשבונאי לניתוח הערך הכלכלי בחנו 

  הידע הבסיסי אודות מקורות הסיכון העסקי והפיננסי
ואופן ניהול החברה הקשור בהחלטות השקעה ומימון  

 :נושאי הליבה במימון החברותנועד להכשיר קרקע ל

 הקובע את הישרדותה בטווח ארוך, של חברהמחיר ההון 

 החלטות בעלות   –של חברה ומדיניות דיבידנד מבנה ההון
 השפעה מכרעת על מחיר ההון ועל יעילות הניהול הכללית

 החברה כאוסף של פרויקטים –קבלת החלטות השקעה 
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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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