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 2018דצמבר , תל אביב

דוגמאות להערכות שווי של  

 אופציות ריאליות

  CFV ,F.IL.A.V.F.A., FRM, פולניצררועי 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –של שווי פנימי בעלים 

 (IAVFA)בישראל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים ל "מנכ
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קוממי" חברת את לרכוש שוקלת "מלניק" המשקיעים קבוצת". 

דולר מיליון 55 הן הרכישה עלוית. 

הבאות השנים במהלך "קוממי" מחברת הצפוי המזומנים תזרים  

 :כלהלן הינו

 

 

 
 

רכיב ,2 היא "קוממי" חברת של הממונפת הביתא ההון בשוק  

  חסרת הדולרית הריבית ושיעור 6% הוא ההון בשוק הסיכון פרמיית

 .לשנה 4% הוא הסיכון

 

 

 שנה 1 2 3 4 5 6 אינסוף ועד 7

 (דולר במיליוני) תזרים -10 -5 5 8 10 15 שנה בכל 16
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על זכויות תקבל היא ,"קוממי" חברת את תרכוש "מלניק"ו במידה  

 .החברה שבבעלות הקרקע

את לשנות יהיה ניתן שנים 5 בעוד ,"מלניק" כלכלני הערכות לפי  

 .דולר מיליון 10 של רישוי בעלות דירות לבניית הקרקע ייעוד

דולר מיליון 145 יהיה שנים 5 בעוד הדירות של ערכן. 

35% של תקן סטיית עם נורמלית ומפולג ודאי אינו זה ערך. 

(שנים 5 עוד במונחי) דולר מיליון 120 יהיו הבניה עלויות. 

לשנה 15% היא הבניה בענף הנדרשת התשואה. 
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קוממי" חברת את לרכוש "מלניק"ל כדאי האם ,השאלה נשאלת"? 

 

 

כדאי איננו לבדו הפרויקט (0>NPV) 



 דוגמא להערכת שווי אופציית הרחבה

6 

דולר מיליון 13.088 הינו ההרחבה אופציית של הכלכלי שווייה 

בעוד שתפקע (בפקיעה רק למימוש ניתנת) אירופאית רכש אופציית  

 .שנים חמש

הבסיס נכס מחיר (S) = 5^(1.15) / 145 = 72.09 דולר מיליון 

המימוש תוספת (K) = 10 + 120 = 130 דולר מיליון 

הסיכון חסרת הריבית שיעור (R) = 4% (שנתי בחישוב) 

(שנתי בחישוב) 35% = תנודתיות 
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לכדאי כדאי מלא הפרויקט את הפכה ההרחבה אופציית ,כלומר  

(0<NPV) 
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עלויות את כי הסתבר הנתונים של נוספת בדירה לאחר ,כעת  

  ,השאלה נשאלת .היום כבר לשלם יש (דולר מיליון 10) הרישיוי

 ?"קוממי" חברת את לרכוש "מלניק"ל כדאי אלו בנתונים האם

 
 

כדאי איננו הפעם גם לבדו הפרויקט (0>NPV) 

דולר מיליון 14.733 הינו ההרחבה אופציית של הכלכלי שווייה 

בעוד שתפקע (בפקיעה רק למימוש ניתנת) אירופאית רכש אופציית  

 .שנים חמש

הבסיס נכס מחיר (S) = 5^(1.15) / 145 = 72.09 דולר מיליון 

המימוש תוספת (K) = 120 דולר מיליון 

הסיכון חסרת הריבית שיעור (R) = 4% (שנתי בחישוב) 

(שנתי בחישוב) 35% = תנודתיות 
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לכדאי הפרויקט את להפוך הצליחה לא ההרחבה אופציית ,כלומר  

 (NPV<0) כדאי לא נותר הוא כן ועל
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בבורסה נסחרות "ארביב" חברת של מניותיה. 

אפשרות על ודובר ,המניה במחיר ירידה חלה האחרון בזמן  

 .החברה על עוינת להשתלטות

ארביב" חברת פנתה שכזו השתלטות מפני עצמה על להגן כדי"  

  "ארביב" חברת לפיו ,הסכם על עימה וחתמה ,"קלמנוביץ" לחברת

  בכל ,למניה ₪ 60 של במחיר "קלמנוביץ" לחברת להימכר תוכל

 .שתרצה עת

לשנתיים הינו ההסכם תוקף. 

למניה ₪ 75 של במחיר היום נסחרות "ארביב" חברת של מניותיה. 

40% -ב לרדת או 20% -ב לעלות יכול "ארביב" חברת מניית מחיר  

   .הבאות מהשנתיים אחת בכל
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80% -ב מוערכת המניה מחיר של מעלה כלפי לתנועה ההסתברות 

 .20% -ב מוערכת המניה מחיר של מטה כלפי לתנועה וההסתברות

לשנה 5% הינה הסיכון חסרת השקלית הריבית שיעור כי נניח. 
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ידי על היום הנדרש התשואה שיעור מהו השאלה נשאלת  

 ?"ארביב" חברת במניות המשקיעים
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בהיוודע "ארביב" חברת מניית למחיר יקרה מה השאלה נשאלת  

   ?"קלמנוביץ" חברת עם ההסכם לציבור

 

מחיר בעלת לשנתיים אמריקאית מכר אופציית של שווייה את נחשב  

 .למניה ₪ 60 של מימוש

כלפי לתנועה לסיכון הנייטרלית ההסתברות את נחשב תחילה אך  

 המניה מחיר של מעלה
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4.59 הינו החיסול אופציית של הכלכלי שווייה ₪. 

מניית מחיר ,"קלמנוביץ" חברת עם ההסכם לציבור שבהיוודע מכאן  

 .₪ 4.59 -ב יעלה "ארביב" חברת

 



 דגשים חשובים
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אינן שימוש עשינו שבהן שההסתברויות לכך לב לשים יש  

  של סוגים שני ישנן כי נסביר .הנכס של וירידה לעליה ההסתברויות

 .וסובייקטיביות אובייקטיביות :הסתברויות

אקסוגני הנהלה מצג הן (0.8 -ו 0.2) הסובייקטיביות ההסתברויות  

  או היום הנכס שווי הערכת בעת כתשומות לשמש ומטרתן לחישוב

  בעלי י"ע הנדרש התשואה שיעור לחילוץ שלפנינו דנן במקרה

 .המניות

המודל של תוצר הן (0.75 -ו 0.25) האובייקטיביות ההסתברויות  

 .היום האופציה שווי הערכת בעת כתשומות לשמש ומטרתן הבינומי

(שלפנינו דנן במקרה 5%) ודאית ריבית הוא הראוי ההיוון שיעור,  

  בשיעור השתמשנו ,₪ 800 של נכס לשווי להגיע מנת שעל בעוד

 .8% של נדרש התשואה



 שתי שיטות לתמחור אופציה ריאלית
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מחלוקת מתקבל האופציה שווי :המימונית השיטה (X)E (קרי,  

  לנבוע הצפויה העתידית התזרימית הכלכלית התמורה תוחלת

 .לסיכון המותאם היוון בשיעור ,כלומר ,RADR -ב (מהאופציה

 

 

 

הערך שווה מחלוקת מתקבל האופציה שווי :האקטוארית השיטה  

 .סיכון חסר היוון בשיעור ,כלומר ,Rf -ב הודאי
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לייצור בפרויקט דולר מיליון 550 להשקיע "וולף" חברת בכוונת  

 .מתקדם תקשורת מוצר

ביצוע ממועד שנה מזומנים תזרים להניב יתחיל הפרויקט  

 .ההשקעה

תזרים יהיה ,ב"בארה המוצר את לשווק תצליח והחברה במידה  

 .לנצח לשנה דולר מיליון 120 המזומנים

תזרים יהיה ,באירופה המוצר את לשווק תצליח והחברה במידה  

 .לנצח לשנה דולר מיליון 60 המזומנים

60% -וב ב"בארה לשווק ההסתברות את 40% -ב מעריכים בחברה  

 .באירופה לשווק ההסתברות את

שיוודא עד ,בשנה ההשקעה ביצוע את לדחות החברה באפשרות  

 .הייצוא חוזי מצב
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בשנה ההשקעה ביצוע את לדחות "וולף" לחברת כדאי האם,  

  ופרמיית 5% הסיכון חסרת הדולרית הריבית ששיעור בהנחה

 ?לשנה 7% היא הסיכון

 

 

ה את נחשב- NPV היום אותו תבצע החברה אם הפרויקט של: 
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ה את נחשב- NPV מעוד החל אותו תבצע החברה אם הפרויקט של  

 :שנה
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דולר מיליון 133.9 הינו ההמתנה אופציית של הכלכלי שווייה ,לפיכך 



5 

 1' דוגמא מסכמת מס



 1' דוגמא מסכמת מס

28 

רוזין" חברת של רכישה בוחנת "אשד" חברת".   

דולר מיליון 300 של במחיר למכירה מוצעת "רוזין" חברת. 

ב הסתכם האחרונה בשנה "רוזין" חברת שייצרה המזומנים תזרים-  

 .דולר מיליון 40

לרדת או 25% -ב לעלות יכול "רוזין" חברת של המזומנים תזרים  

 .הבאות מהשנתיים אחת בכל 25% -ב

רוזין" חברת של המזומנים תזרים צפוי מכן שלאחר בשנים"  

 .לנצח קבוע להישאר

30% הוא יעלה "רוזין" חברת של המזומנים שתזרים ההסתברות  

 .70% הוא יירד שלה המזומנים שתזרים והסיכוי

10% -ב נאמד "רוזין" חברת של המשוקלל ההון מחיר. 

5% -ב נאמד הסיכון חסרת הריבית שיעור. 
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הבאות האפשרויות שתי "אשד" חברת בידי: 

  את חזרה למכור אפשרות עם היום "רוזין" חברת את לרכוש1.

 .דולר מיליון 300 תמורת שנתיים בעוד החברה

 .שנתיים עד "רוזין" חברת רכישת את לדחות2.

אשד" לחברת עדיפה אפשרות איזו ,השאלה נשאלת"? 
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שנתיים בעוד ולמכור היום לרכוש האופציה את נבדוק תחילה  

 דולר מיליון 300 של במחיר
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הראשונה באפשרות הגלומה החיסול אופציית את נחשב כעת 
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הראשונה באפשרות הגלומה החיסול אופציית את נחשב כעת 
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מיליון 68.85 הינו הראשונה האפשרות של הכלכלי שווייה ,כלומר  

 27.27) הרכישה של NPV -ה ש הצברם מסך מורכב והוא דולר

   (דולר מיליון 41.58) החיסול ואופציית (דולר מיליון

 

בעוד רק החברה את ולרכוש להמתין האופציה את נבדוק כעת  

 זו באפשרות הגלומה האופציה את נחשב ולכן היום שנתיים
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דולר מיליון 42.77 הינו השניה האפשרות של הכלכלי שווייה ,כלומר 

68.85) הראשונה האפשרות של הכלכלי ושווייה מאחר ,לפיכך  

  השניה האפשרות של הכלכלי שווייה מאשר יותר גבוה (דולר מיליון

 ."אשד" לחברת יותר עדיפה זו שאפשרות הרי ,(דולר מיליון 42.77)
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לשנתיים מסוכן בפרוייקט השקעה "דקל" לחברת מציעים. 

500,000 של התחלתח הון דורש הפרוייקט ₪. 

הינו באלפים הפרוייקט שווי: 

 

 

 

 

 

 

 

כאשר Pi בשנה השווי לקבלת ההסתברות היא i. 

הריבית שיעור וכי 8% הוא לסיכון המותאם ההיוון שיעור כי נניח  

 .5% הוא הסיכון חסרת

 

 

שנתיים בעוד  בעוד שנה 

 P1 שווי P2 שווי

720 0.36 600 0.6 

540 0.48 450 0.4 

405 0.16 
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השקעה אפשרויות 3 עומדות "דקל" חברת בפני: 

 .(מענק י"ע יתקבל ההפרש) לשנתיים ₪ 490,000 של השקעה1.

 לקבל אפשרות ובנוסף בפרוייקט ₪ 500,000 של השקעה2.

  לאחר מהפרוייקט לצאת תחליט והחברה במידה ,₪ 490,000

 .הראשונה השנה

  כאשר ,₪ 255,000 תמורת מהפרוייקט 50% -ב היום להשקיע3.

  "דקל" חברת שנה בעוד .הנותרים 50% -ה את ישקיע אחר שותף

  על הבעלות את ולקבל ₪ 250,000 להשקיע האם להחליט תוכל

 .האחר השותף מידי הפרוייקט כל

 

ה את מהאלטרנטיבות אחת כל עבור ונחשב הבה- NPV שלה  

 .העדיפה האלטרנטיבה מהי ולקבוע
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אלף 490 של השקעה) הראשונה האלטרנטיבה את תחילה נבדוק 

 (לשנתיים ₪

אלפי 10 הינו הראשונה האפשרות של הכלכלי שווייה ,כלומר ₪. 
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אלף 500 של השקעה) השנייה האלטרנטיבה את נבדוק כעת ₪ 

 (הראשונה השנה לאחר מהפרוייקט לצאת ואפשרות
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אלפי 19.04 הינו השנייה האפשרות של הכלכלי שווייה ,כלומר ₪. 
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השלישית האלטרנטיבה את נבדוק כעת 
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אלפי 18.81 הינו השלישית האפשרות של הכלכלי שווייה ,כלומר ₪. 
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לסיכום: 

   ₪ אלפי 10 הוא הראשונה האפשרות של הכלכלי שווייה1.

   ₪ אלפי 19.04 הוא השניה האפשרות של הכלכלי שווייה2.

   ₪ אלפי 18.81 הוא השלישית האפשרות של הכלכלי שווייה3.

 (₪ אלפי 19.04) השניה האפשרות של הכלכלי ושווייה מאחר ,לפיכך

  "דקל" שחברת הרי ,האחרות האפשרויות שתי של משוויין יותר גבוה

 .השניה האפשרות את תעדיף
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בצפון להשכרה מגורים פרוייקט הקמת שוקלת "טריקה" חברת  

 .₪ מיליון 375 של בעלות

ביצוע ממועד שנה מזומנים תזרימי להניב יתחיל הפרוייקט  

 .ההשקעה

תוקם שבו המקום לגבי החלטה תתקבל הנוכחית השנה במהלך  

 .האקטוארים עיר

המזומנים תזרים יהיה ,בצפון האקטוארים עיר את להקים יוחלט אם  

 .לנצח ₪ מיליון 72

בצפון האקטוארים עיר את להקים שלא יוחלט אם ,זאת לעומת,  

 .לנצח לשנה ₪ מיליון 36 יהיה המזומנים תזרים

על "בירנבאום" חברת של שירותיה את שכרה "טריקה" חברת  

  עיר את להקים שיוחלט לכך ההסתברות את תאמוד שזו מנת

 .בצפון האקטוארים
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שיוחלט לכך ההסתברות את 40% -ב מעריכה "בירנבאום" חברת  

  לכך ההסתברות את 60% -וב ,בצפון האקטוארים עיר את להקים

 .בצפון האקטוארים עיר את להקים שלא

המשוקלל ההון ומחיר לשנה 5% היא הסיכון חסרת הריבית שיעור  

 .לשנה 12% הוא "טריקה" חברת של

הבאות האפשרויות שתי נתונות "טריקה" חברת בידי: 

  לרשות אותו למכור אפשרות עם היום הפרוייקט את לבצע 1.

  (השנתי המזומנים תזרים קבלת לאחר) שנה בעוד המקומית

 .₪ מיליון 340 תמורת

  יוודא לאחר (עלות באותה) בשנה הפרוייקט ביצוע את לדחות 2.

 .בצפון האקטוארים עיר הקמת על ההחלטה

לבחור "טריקה" לחברת תמליץ אפשרות איזו? 
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המזומנים תזרים את תחילה נציג: 
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הראשונה האפשרות את נחשב כעת: 



 3' דוגמא מסכמת מס

50 



 3' דוגמא מסכמת מס

51 

השניה האפשרות את נחשב כעת: 
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לסיכום: 

   ₪ מיליון 71.19 הוא הראשונה האפשרות של הכלכלי שווייה1.

   ₪ מיליון 66.96 הוא השניה האפשרות של הכלכלי שווייה2.

 

יותר גבוה הראשונה האפשרות של הכלכלי ושווייה מאחר ,לפיכך  

  "טריקה" לחברת שנמליץ הרי ,השניה האפשרות של משווייה

 .הראשונה באפשרות לבחור



 נשמח לעמוד לרשותכם

 CFV ,F.IL.A.V.F.A. ,FRM, רועי פולניצר

 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –בעלים של שווי פנימי 

 

 (IAVFA)ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "מנכ
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