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 דיסקאונטים בגין היעדר סחירות: מעריך שווימטיפ 

 ניתן וודאות מהירות באיזו, משמע – כלשהיהונית  של זכות נזילותרמת הב עוסק סחירותה מושג

 הסחירות את מגדירים אנו, זה במאמר. הבעלים של דעתו שיקול על פי למזומן ת הזכותא להמיר

 שנקבעה בהגדרה שימוש תוך", במהירות התחייבות לפרוע או למזומן רכוש להמיר היכולת": -כ

)לצפייה במילון המתורגם לחץ  עסקים של השווי הערכות בתחום למונחים הבינלאומי מילוןב

 (.כאן

 

 אוכלשהו  ערך נייר למכור ניתן ןשבה המהירות ואת היחסית הקלות את מבטאת הסחירות

 רק המחיר על מהותי ויתור ללאו, מייצג /נוכחישוטף במחיר, כאשר יתעורר הצורך כלשהי סחורה

 .מימוש או במכירהב הצורך בשל

 

 מספר                  בהחלטה מקדמית סחירותה הרעיון על תמדבר( IRS -ה) רשות המסים האמריקאית

 סוגיותב תנוגע 77-287החלטה מקדמית . חסומותבסוגיית המניות ה את מטפל אשר, 77-287

 גם כמוהסחירות בגין היעדר דיסקאונט ה לתיאוריה ולפרקטיקה שלהנוגעות  ותרב ותחשוב

 .חסומות מניות של ןסחירותל ביחס IRS -ה עמדת פירוטב

 

כמילים  משמשים" נזילות" -ו" סחירות" המונחים, הנכסים של ההשקעה למאפייני בהתייחס

עושה הבחנה  עסקים של השווי הערכות בתחום למונחים הבינלאומי מילוןהלעומת זאת, . נרדפות

 במהירות התחייבות לפרוע או למזומן רכוש להמיר היכולת" :-כ נזילות מגדירבין השניים ו

 ".מינימלית ובעלות

 

 קרובות לעיתים משמשים" נזילות" -ו" סחירות" המונחים, של עסקים שווי הערכותבהקשר של 

א מניות לש בעוד, מאבדות מסחירותן ציבורית חברה שלהחסומות  המניות, לדוגמה. רופף באופן

 במחירחסומות של עסק פרטי, למרות שאינן נזילות, הן סחירות במובן שניתן לחפש להן קונה 

 שני ותופסים את סחירותל נזילות בין הבחנהכל  עושים אינם מרבית מעריכי השווי. /מופחתמוזל

עבור מניותיהן של חברות  ירותדיסקאונט בגין היעדר סח יישום המרכיבים הללו יחדיו על ידי

 .פרטיות
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 יותר סחיריםשל חברות ציבוריות  ערך ניירות, קבועיםנותרים  אחריםה גורמיםכאשר כל יתר ה

 פחות סחירים על פי רוב מגבלות הכוללים בחובם ערך וניירות, חברות ציבוריות של ערך מניירות

מאמרו שכותרתו  של השני בחלקו, סימפסוןדיוויד . שאינם כוללים מגבלות ערך מניירות

Minority Interest and Marketability Discounts: A Perspective: Part II פורסם בש- 

Business Valuation Review ,הגורמים את, דיוק ליתר, או, הסחירות רמות את מתאר 

התרשים הבא נלקח  סקאונט בגין היעדר הסחירות.המשפיעים )ביחס ישר וביחס הפוך( על הדי

 מתוך מאמרו.

 

 

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