
 
 

    

  

  
  

   להערכת שווי שוקגישת ה
  

  מאת: יעקב אשד
  

  כללי

) comparable guideline companies( השוואה-גישת השוק להערכת שווי עושה שימוש בנתונים של חברות מנחות ברות

מוערכת מסוימת. קיימים שני סוגים של נתונים המשמשים ליישום גישת השוק. הסוג  לצורך פיתוח מדד שווי עבור חברה

השוואה. ים של נתונים קיים עבור שוק ההון הסחיר, לרבות סוגים של - הראשון הוא נתונים מתוך חברות נסחרות ברות

פרטיות וציבוריות קביעת שווי באמצעות גישת השוק. נתוני עסקאות עבור חברות צורך יחסים פיננסיים המיושמים ל

לשמש גם כן בעת חישוב שווי באמצעות גישת השוק. במקרה שכזה, מסד נתונים אודות חברות שנקנו ונמכרו  יםעשוי

משמש לגיבוש מחירי עסקאות ויחסים פיננסיים על חברות הדומות לחברה המוערכת. נתונים הנגזרים מתוך חברות 

היות  שווי מניות שאינן כוללות פרמיית שליטה) קרי, ( כויות מיעוטאמורים לשמש בעת קביעת שווי ז ציבוריות מנחות

בהן מועברת השליטה שות אעסקקיימות  .ות במניות מיעוטאות הגלויות והשוטפות בכל בורסה פעילה הן עסקאוהעסק

 גוזרים שווי הכולל שליטה,אנו נתוני מיזוגים מ. ת מאד בשל אינטנסיביות המסחרובולט והןבאמצעות רכישות בבורסה 

  . בה לרבות זכויות השליטה דובר בנתונים אודות מכירה של חברה כמכלולהיות ומ

  

  השוואה-חברות מנחות ברות

נשען על שימוש ביחסים פיננסיים המשווים בין מחיר מניית  ,על פי רוב ,יישום גישת השוק באמצעות חברות נסחרות

לים בחובם את מחיר המניה או את רבים כולפיננסיים . יחסים בסיסייםחברה לבין מדדים חשבונאיים שונים של נתונים 

ההשוואה תכלול את שיעור הרווח הגולמי, שיעור  שווי השוק של ההון העצמי ועובדים מצויין בגישת השוק לקביעת שווי.

הוא מושפע מהמנוף הפיננסי) שינויים בהיקף המכירות השנתי על פני ש כיווןהרווח התפעולי, (הרווח הנקי מעניין פחות 

  .וכו' זמן

  

  סחירות ניתן לבדוק: לגבי מניות 

 )Price to Earnings( לרווח נקישווי שוק  •

 )Price to Cash Flowלתז"מ (שווי שוק   •

 )Price to Shareholders' Equityמחיר להון עצמי המיוחס לבעלי מניות ( •
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). שווי MIVC- Market Value of Invested Capitalלעתים נרצה לקבוע את שווי השוק הכולל של ההון שהושקע ( ,אולם

החוב של חברה נתונה. ישנם כמה יחסים שווי השוק של ושווי ההון העצמי השוק של ההון שהושקע הינו שילוב של 

  המשמשים לקביעת שווי השוק של ההון שהושקע:

 )MVIC to Sales( שווי השוק של ההון שהושקע למכירות •

 )MVIC to EBIT( שווי השוק של ההון שהושקע לרווח תפעולי •

 )MVIC to EBITDA( מימון ומס והפחתות פחת לפני שהושקע לרווח תפעולי שווי השוק של ההון •

  
  מידעהאיסוף 

) P/E(. קביעת שווי באמצעות מכפיל מחיר/רווח נקי אודותן חברות נסחרות מציעות אופציות רבות להשגת מידע רלוונטי

דורשת להשיג את מחיר השוק הנוכחי של ההון העצמי של החברה המנחה כמו גם את הרווח הנקי שלה. נתוני מחירי מניה 

מכיל  Morningstarמסד הנתונים של  למשל,יותר להשגה.  ם להיות קשיםנתוני רווח נקי עשוייש בעודקל יחסית למצוא, 

  מניות בארה"ב ובעולם. 20,000 -נתונים פיננסיים מקיפים על למעלה מ

  

לשימוש. לדוגמא, הרווח הנקי הפיננסיים הראויים נדרש לבצע ניתוח כלשהו לקביעת היחסים משעה שהנתונים נאספו, 

דרוש לחישוב היחס מחיר/רווח נקי, אולם מה בדיוק יש לקחת על מנת לייצג את הרווח הנקי? מרבית מעריכי השווי 

כאומד לרווח הנקי היות וזה הסעיף שמתמקד ביצירת  פריטים מיוחדים לאחר מסים על ההכנסה ולפנימשתמשים ברווח 

עלול להטעות על בסיס מושפע מאד גם מהמנוף הפיננסי של החברה על כן, מיים עפ-חד פריטיםזרם הרווח. הרווח הכולל 

  או בהשוואה לחברה עם מנוף פיננסי אחר. צופה פני עתיד

  

עבור המונה והמכנה כאחד של כל יחס פיננסי חייבות להיות תואמות ככל האפשר. אי התאמה בין תקופות  תקופות הזמן

שויה לגרום לעיוות דרסטי של התוצאות, במיוחד כאשר תנאי השוק משתנים באופן מובהק. הזמן של הנתונים שנאספו ע

בעוד שעל פי רוב ניתן להשיג את הערכים עבור מחיר המניה נכון למועד ההערכה, הרי שהערכים מתוך הדוחות הכספיים 

בעוד שחלק ממעריכי ונים. של החברה הינם לעתים קרובות מהשנה הפיסקאלית האחרונה או מארבעת הרבעונים האחר

בממוצע מתוך מספר למעשה אחרים מעדיפים להשתמש הרי שים רק בנתונים הפיננסיים העדכניים ביותר, שמהשווי משת

פיננסיים תלויה הנתונים את השנים אחרונות). ההחלטה על מסגרת הזמן הראויה שממנה נאסוף  5שנים (בדרך כלל 

  השוק.ברובה באיכות וזמינות הנתונים כמו גם ביציבות תנאי 
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 ,לעיתים. היא בסיס מאד חשוב לעצם השימוש בגישת השוק או בגישת ההשוואה זיהוי נכון של קבוצת ההתייחסות

את ומיישמים  בוחרים קבוצת התייחסות לכאורה קרובה או דומה, כלומר, "חיים קלים"מעריכי שווי עושים לעצמם 

לטעמי הגישה תוך הסתמכות על קבוצת ההתייחסות שאינה נכונה בעליל. להלן דוגמא שתבהיר ותדגיש את הטעות 

  הגדולה שנעשית כאשר לא נזהרים בעניין זה.

  

מיליון דולר.  2מתחום הדפוס עם רווח נקי של בישראל בדוגמא היפוטטית זו, נניח שהחברה המוערכת הינה חברה פרטית 

שפורסם ( 2015לשנת  Aswath Damodaran המלומד עבור ענפים שונים בארה"ב של  P/E-ה יכפילממחקר בדבר מעיון ב

. Publshing & Newspapers -מיוצגת על ידי ענף הלדעתו הראויה  הייחוסכי קבוצת מצא מעריך השווי , )2016בינואר 

ת לפתור את בעיית שווי השוק של ההון העצמי של החברה . על מנ54.25הינו  הייחוסהממוצע של קבוצת  P/E -ה מכפיל

  נשתמש בקשר הבא:המוערכת, 

GroupPeer

GroupPeer

CompanySubject

CompanySubject

Earnings

ice

Earnings

ice PrPr
≈  

 

זה את הרווח הנקי למעשה צריכים  ו), כל מה שאנ54.25עבור קבוצת הייחוס נקוב במחקרו של המלומד ( P/E -מאחר וה

של החברה המוערכת ואז ניתן לסדר מחדש את איברי המשוואה על מנת על מנת לפתור את בעיית שווי השוק של ההון 

  העצמי של החברה המוערכת.

25.54
000,000,2$

Pr
≈

CompanySubjectice

  

  

 ,עניינית  – נכון מאד ,טכנית דולר. 108,500,000 -לפיכך, שווי השוק של ההון העצמי של החברה המוערכת נאמד בכ

מדוע זו טעות, כי הוצאות ספרים  בחירת הקבוצה הראויה של חברות מנחות הינה ברורה.בחשיבות ה תוצאה הזויה.

ובאמצעי  ועיתונים הן חברות שמוכרות תוכן והיום התוכן נמכר בכל מיני שיטות ביניהם בצורת פרסום באינטרנט

ת זאת הדפוס הוא מאבל אין להתבלבל המוצר הוא תוכן. לעו –ולעיתים גם וגם ובמוצרים מודפסים תקשורת מודרניים 

ועוד ענפים נוספים. המוצר האריזה שירות סוג של תעשייה שבין היתר משרתת חברות תוכן, אבל גם את עולם הפרסום 

  ולא תוכן, שני מוצרים בעלי אופי שונה וגורמי סיכון שונים לגמרי.  כאן הוא "שירותי דפוס"
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או לחילופין להיכנס לתוך המדגם  אחרות במקרה כזהשיטות בלי עדיף להשתמש וההסתמכות כאן אינה במקומה, וא ,לכן

 רשימת את רוקחללבחור  , כלומר, Cherry pickingחברות ולעשות  34המונה  Publshing & Newspapers -ענף השל 

 דלגו, פיננסי סיכון, דומה עיסוק :כגון משתניםמספר ולבחור חברות הדומות לחברה לפי  המדגם של המלומד חברות

  .מניה ומחירי פיננסים נתונים, רווחיות, החברה

  

בבחירת חברות מדגם היא קריטית כיוון, שכבר הוכח שלגודל החברה השפעה גדולה יותר על רמת הסיכון  גודל החברות

. באתר דמודראן) (ראה סטיות תקן של חברות על בסיס גודל שווי שוק של החברה הנמדדת מאשר לענף בו היא פועלת

מאחר שכל נתוני הבסיס שנלקחים מהשוק בארה"ב כולל נתונים של חברות ענק בעוד שמעריך השווי מנסה להעריך חברה 

לשימוש עדיפות נתונים מהשוק בישראל, קיימת  מעריך השווי יבידאם אין  לעתים, .ישראלית זעירה במונחים אמריקאים

  בגישות אחרות של הערכת שווי, כדי להימנע מטעויות.

  

בישום הגישה כאשר קבוצת החברות המנחות מורכבת מחברות סחירות והערכת השווי היא של חברה לא סחירה  סחירות

כליל  סחירות בגין היעדר ), דיסקאונטDiscount(המתקבל ניכיון לשכוח שיש להפחית מהשווי שחשוב מאוד לא הרי  –

)DLOM( .חולק על כך ששווי מניות לא סחירות נופל משווי אותן מניות אילו היו סחירות ולכן אין י שכיום מכבר  ןיא

  להתעלם מפער זה.

  

  ת מנחותנתוני עסקאו

הרי שניתן להשתמש גם נתוני עסקאות או נתוני מכירות לצורך קביעת שווי בנוסף לנתוני חברות נסחרות, ככלל, 

ההשוואה הדרושים ליישום גישה -באמצעות גישת השוק. מיזוגים ורכישות מספקים לנו את מרבית נתוני המכירות ברות

דיווח לבעלי המניות זו. עבור חברות נסחרות, הדיווח המיידי שלהן לבורסה עשוי להיות מקור מידע טוב. דוח זה משמש ל

על התרחשות שינויים גדולים, לרבות מיזוגים, רכישות וזעזועים בהנהלת החברה. היישום של גישת השוק הינו זהה בין 

חסות לעניין פרמיית יתוך התי חברות נסחרות ובין אם מדובר בנתוני מיזוגים ורכישותהמסחר של אם מדובר בנתוני 

   השליטה שנדונה לעיל.
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  :יעקב אשדמר  אודות

אשד הינו בעל ניסיון רב בתחום הערכות השווי מר . אשד רוזין תשואות יועציםמר אשד הינו שותף במשרד הייעוץ הכלכלי 

כלכלן כשנים כיועץ כלכלי עצמאי ובמסגרות משותפות שונות. בתחילת דרכו עבד   35והייעוץ הכלכלי עם ניסיון של 

"שירסון סמנכ"ל בחברת  ,כלל סחר בע"מכלכלן ראשי של חטיבת הסחר בחברת , בבנק דיסקונטבמחלקת ניירות ערך 

, קינג בע"מדירקטור בחברת  לשעבר: ,בחברת כלל (ישראל) בע"מ, עוזר הממונה על נושאי שוק ההון ויועץ ארגוני כלל"

  .מדן קבלנות כללית עפר כבישים ומחצבות בע"מדירקטור מקצועי בחברת ו מדטכניקה בע"מדירקטור חיצוני בחברת 

  

מוסמך הינו  כמו כן,  במנהל עסקים עם התמחות במימון מאוניברסיטת ת"א. M.B.A -ובכלכלה  B.A וארבעל ת מר אשד

מטעם לשכת  )FEM( מודליסט פיננסי וכלכליו )QFV( מעריך שווי מימון כמותי ,)CFV( כמעריך שווי מימון תאגידי

כמרצה ומרכז בקורס ניירות ערך ויועצי  שימש ,בעברו. )IAVFAמעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (

לייעוץ וכמרצה  אביב - אוניברסיטת תלביחידה ללימודי חוץ של  קורס ניירות ערך מרכזכהשקעות בבנק דיסקונט, 

בימי כמו גם  במכללה למנהל, במכון לפריון העבודה, במרכז הישראלי לניהול, בנתיב לקידום בבנקים שונים,בהשקעות 

  .בנושאים כלכליים שונים ובפורום הבכיר לני"עעיון בניירות ערך 

  

  :אשד רוזין תשואות יועצים אודות

. מתן ייעוץ פיננסי ובמגוון רחב של הערכות שווי וחוות דעתב מתמחה רוזין תשואות יועציםאשד משרד הייעוץ הכלכלי 

  הנדסיים נתונים וסטטיסטיקאים, יועצים, עיבוד םהמשרד נעזר ביועצים מומחים כגון: מידענים, יועצי שיווק, עורכי סקרי

 חברות , בין היתר,יםנמנ משרדלקוחות ה . ביןהפעילות העסקית המוערכתוכדומה שונים בהתאם לצרכים הייחודיים של 

 אנשי וכן וארגונים ציבוריים, רשויות מוניציפליות מוסדות, הפעילים בשוק ההון ציבוריות, חברות פרטיות, מוסדות

  . ים פרטייםעסקים ומשקיע
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