
עדים ב אנו  האחרונים  חודשים 
הפיננסים  בענף  אדמה  לרעידת 
בנקים  קורסות,  בורסות  העולמי. 
מתמוטטים, חברות מודיעות על הפסדים אם 
לא על חדלות פירעון והענף כולו בוער. יותר 
מכל מאופיין המשבר על ידי מחנק האשראי. 
מניות,  של  משבר  רק  לא  הוא  הזה  המשבר 
בשוקי  משבר  בעיקר,  שיגידו  ויש  גם,  אלא 

האשראי והאג"ח. 
האשראי  משבר  של  המאפיינים  אחד 

הקונצ החוב  איגרות  במחירי  הצניחה  ־הוא 
־רניות. אג"ח קונצרני היא איגרת חוב המונ

פקת על ידי חברה במטרה לגייס הון זר, בדרך 
כלל כתחליף ללקיחת הלוואה בנקאית. 

1985, בעקבות משבר מניות הבנ־  בשנת
רפו הישראלי  ההון  בשוק  הונהגה  ־קים, 
התאפ במסגרתה  האג"ח,  בתחום  ־רמה 

שרה הנפקת האג"ח הקונצרני. בשנות ה־90 
במיוחד  מתנודתיות,  זה  השקעה  אפיק  סבל 
ב־1996  הגמל  בקופות  המשבר  בתקופת 
שלא  לרמות  הריבית  שערי  לעליית  שגרם 

איפשרו גיוסי הון. 
חדה  עליה  חלה  ואילך   2003 משנת 
ובשנים  ההון,  בשוק  חברות  של  בגיוסים 
)בין  לשיא  ההנפקות  גל  הגיע  2006־2007 

והת הריבית(  בשערי  ירידה  רקע  על  ־היתר 
בטא בהנפקות בהיקף של מיליארדי שקלים.

המשקיע באיגרות חוב קונצרניות חשוף 
שינוי  של  הסיכון  היבטים:  משני  לסיכונים 
פירעון,  חדלות  של  והסיכון  במשק  הריבית 
דהיינו: חוסר יכולת של החברות המנפיקות 

לשלם את החוב. 
בצל המשבר הפיננסי השוטף את העולם, 

וית לבעיות  ייקלעו  שחברות  הסיכון  ־גדל 
קשו לפרוע את חובותיהן. הזמן הוא מרכיב 
קריטי: ככל שהמיתון יהיה ארוך יותר ועמוק 
יותר, כך חברות רבות יותר יפשטו רגל, ויותר 
אג"ח יגיעו לקץ דרכן מבלי שייפרעו במלואן 

או אף בחלקן. 

עלייתן של אג"ח הזבל
קונ חוב  איגרות   – זבל  אג"ח  יצר  ־המשבר 

צרניות בעלות דירוג אשראי נמוך או שאינן 
מדורגות כלל. דירוג אשראי נמוך )BB ומטה( 
גבוה  סיכון  על  מעידים  בדירוג  חוסר  או 
בהשקעה, שכן הדירוג בא למדוד את יכולת 

החברה לפדות את האג"ח שהיא מנפיקה. 
פיצוי  מובטח  הגבוה  הסיכון  לצד  אולם, 
אם  שתשולם  גבוהה  תשואה  של  בצורה 
לפשיטת  נזילות,  לקשיי  תיקלע  לא  החברה 
רגל או לנסיבות אחרות שימנעו ממנה לעמוד 

בהתחייבותה לפדות את איגרת החוב. 
אג"ח  שמבטיחות  העודפת  התשואה 
הזבל על פני אג"ח הממשלתיות יכולה לנוע 
בין 6% בתקופות של גאות ויציבות ועד 10% 
המאופיינות  ודאות  אי  של  בתקופות  ויותר 

־בתנודתיות גבוהה יותר. כלומר, עליית הסי
־כון בשוק כולו מעלה את התשואה על איג

2008 התאפיינה בהתעו־  רות חוב אלו. שנת
מחירי  ירידת  כאשר  זבל,  האג"ח  שוק  ררות 

האג"ח הזניקה את התשואות עליהן.
גם בארץ בא המשבר לידי ביטוי בעליית 
במקביל  החברות  של  האג"ח  על  התשואות 
על  התשואות  מניותיהן.  בשערי  לצניחה 
והנדל"ן  האחזקה  חברות  של  החוב  איגרות 

דו־ למספרים  הגיעו  במשק  הגדולות 
 40% ואפילו   30%  ,20% כדי  עד  ספרתיים, 

לקונצרנים גדולים.
כאשר מחירי איגרות החוב הקונצרניות 
יורדים – גם מדדי תל־בונד יורדים. מדד תל־
קונצרניות  חוב  איגרות   20 הכולל   ,20 בונד 
שווי  בעלות  קבועה,  בריבית  למדד  צמודות 
השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב 
צנח  בבורסה,  למסחר  הרשומות  זה  מסוג 
הכולל   ,40 תל־בונד  ב־7%.  לבדו  באוקטובר 
הבאות  הקונצרניות  החוב  איגרות   40 את 
מבחינת שווי שוק, צלל באותו חודש ב־18%.

מרחיקות  השלכות  האשראי  למשבר 
חשבונאות  לפי  הכספיים  הדוחות  על  לכת 
"שווי השוק". תקן  הוגן, המקדשת את  שווי 
ההוגן.  השווי  בהגדרת  עוסק   157 אמריקני 

להת העשויה  התמורה  הוא  ההוגן  ־השווי 
נכס בעיסקה במהלך  קבל כתוצאה ממכירת 
במועד  בשוק  משתתפים  בין  רגיל  עסקים 

הערכת השווי. 
הנבחנת  רעיונית,  בעיסקה  מדובר 
קונים   – שוק  משתתפי  של  הראות  מנקודת 
ומוכרים בלתי תלויים בשוק העשויים לבצע 
את העיסקה, אך אינם נאלצים לבצע אותה, 

בהתבסס על מידע זמין. 
להיות השוק הראשי  צריך  הנבחן  השוק 
הנפח  בעל  השוק  דהיינו:  הנבחן,  לנכס 
בהעדר שוק  ביותר.  הגדולה  ורמת הפעילות 
ראשי, יש להסתמך על השוק הכדאי ביותר, 
דהיינו: השוק בו בעל הנכס עשוי להשיג את 
המחיר הגבוה ביותר תמורתו תוך התחשבות 

בעלויות העיסקה.
ההנחות  בסיס  על  נקבע  ההוגן  השווי 
אותן יניחו משתתפי השוק כאשר יעריכו את 
גם  מבוסס  ההוגן  השווי  אומדן  הנכס.  שווי 

ניצנה עדוי,                                                    
משרד ניצנה עדוי - ניתוח עסקים

פרדוקס שווי השוק
המשבר בשוקי ההון וצניחת ערך איגרות החוב הקונצרניות מצביע על הבעייתיות 

שבקביעת שווי הוגן לפי שווי שוק  < ניצנה עדוי

שוק ההון
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במועד  בנכס  האפשרי  המיטבי  השימוש  על 
הערכת השווי. השימוש המיטבי, המשיא את 
הנכס  אליה  הנכסים  קבוצת  או  הנכס  שווי 

המש של  ראות  מנקודת  נבחן  ־משתייך, 
תתפים בשוק, ולאו דווקא מנקודת מבט של 

־בעל הזכויות בו, ואינו בהכרח השימוש הנו
כחי בנכס. 

הנחת  מגדיר את  בנכס  השימוש המיטבי 
־היסוד למדידת השווי ההוגן: שווי הוגן בשי

הוגן  בשווי  בהחלפה.  הוגן  שווי  לעומת  מוש 
שערך  היא,  היסוד  הנחת   )in-use( בשימוש 

באמצ בעיקר  השוק  למשתתפי  מירבי  ־הנכס 
עות שימוש בו יחד עם נכסים אחרים כקבוצה. 
הנחת   ,)in-exchange(בהחלפה הוגן  בשווי 
למשתתפי  מירבי  הנכס  שערך  היא  היסוד 

השוק בעיקר על בסיס נפרד.
לאומדן השווי  בדרכים  דן  בנוסף, התקן 
ההוגן וקובע מדרג של נתונים. על פי התקן, 
מבוססי  בנתונים  השימוש  את  להשיא  יש 
שאינם  בנתונים  השימוש  את  ולמזער  שוק 
של  מדרג  נקבע  לכך  בהתאם  שוק.  מבוססי 

שלוש רמות :
מצו־ מחירים   – העליונה  הרמה   >
טטים של נכסים זהים בשוק פעיל. שוק פעיל 
מתרחשות  לנכסים  עסקאות  שבו  זה  הוא 
לציבור.  זמינים  והמחירים  שוטף  בסיס  על 
מחיר מצוטט בשוק פעיל מהווה את העובדה 

־המהימנה ביותר לשווי הוגן . בדרך כלל לנכ
סים בלתי מוחשיים אין שוק פעיל.

מצו־ מחירים   – האמצעית  הרמה   >
־טטים של נכסים דומים בשוק פעיל, או מחי

דומים  או  זהים  נכסים  עבור  מצוטטים  רים 
בשווקים שאינם פעילים, וכן נתונים הנגזרים 
נדרשת התאמה  מנתוני שוק. כתוצאה מכך, 
של הנכס הבלתי מוחשי הנבחן למחיר הנכס 
כגון  היבטים  תכלול  ההתאמה  המצוטט. 
נפח  הנכס,  במאפייני  השונות  מידת  מיקום, 

הפעילות בשווקים. 
שאינם  נתונים   – התחתונה  הרמה   >
את  משקפים  אלה  נתונים  שוק.  מבוססי 
היו  בהן  להנחות  ביחס  המעריך  הנחות 
משתמשים משתתפי שוק בעת תמחור הנכס, 
והן מבוססות על המידע הזמין הטוב ביותר 
אינו  המעריך  הנתונים,  בפיתוח  בנסיבות. 
האפשריים  המאמצים  כל  את  לעשות  צריך 
כדי להשיג מידע על הנחות משתתפי השוק, 
אולם אסור לו להתעלם ממידע הזמין באופן 

סביר מבחינת עלות ומאמץ.
המשבר בשווקים העמיד את חשבונאות 

־השווי ההוגן בפני אתגר לא צפוי בנוגע להע
קונצר אג"ח  של  ההוגן  השווי  ורישום  ־רכה 

פי  על  החברות.  של  הכספיים  בדוחות  ניות 
אג"ח  והאמריקנית,  הבינלאומית  התקינה 
מסויימים  במקרים  במאזן  נרשמות  חברות 

 – וכאשר האג"ח סחיר  פי השווי ההוגן,  על 
שווי השוק גלוי וידוע בכל נקודת זמן. 

בין השוק לערך הכלכלי
כאן עולה השאלה: האם בימים טרופים אלו 

־שווי השוק מייצג את השווי הכלכלי? החש
בונאות הלכה צעד קדימה במטרה להציג מצג 
הוא  כלכלי  שווי  האם  האמנם?  אך  כלכלי. 

שווי השוק ולהיפך?
נבחן את הדברים מנקודת מבט כלכלית. 
להערכת שווי חברה  כיום  הגישה המקובלת 
היא על בסיס היוון תזרים המזומנים העתידי 
(DCF) . על פי גישה זו, שווי החברה לבעלי 

־המניות מתקבל על ידי היוון תזרים המזומ
נים הנקי העתידי1 בתוספת נכסים עודפים 2 
ובניכוי שווי החוב. דהיינו, שווי ההון העצמי 
נקבע באמצעות הקשר המתימטי הבא: שווי 
ההון  לשווי  שווה  החוב  שווי  בניכוי  חברה 

העצמי 3.
שווי החוב נאמד על בסיס השווי ההוגן 
שלו, כך שבאופן מתימטי, עבור שווי חברה 
נתון – ככל שהחוב קטן, כך שווי הון המניות 
גדל. וראו זה פלא: כאשר השוק במשבר ושווי 
הסיכון  בשל  דרמטית  ירד  החברות  אג"ח 
לפשיטת רגל, דווקא אירוע זה תומך לכאורה 
זהו  המתימטי.  הקשר  בשל  המניות  בשווי 

סכומי האג"ח הקונצרני העומדות לפרעון, דצמבר 2008 עד דצמבר 2009 )מיליוני שקלים(
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פרדוקס "שווי השוק".
נמחיש את הפרדוקס באמצעות הדוגמה 
כולו  מומן  חברה  של  הפיננסי  החוב  הבאה. 
כולל  בסכום  סחיר  אג"ח  הנפקת  באמצעות 
בשווקים  המשבר  בשל  שקל.  מיליון   10 של 
הפיננסיים, צנח שווי האג"ח ל־6 מיליון שקל. 
על בסיס הערכת שווי מעודכנת, שווי החברה 
שווי  מהו  בלבד.  שקל  מיליון  ב־10  נאמד 

החברה לבעלי המניות?
המתימטי  הקשר  בסיס  על  לכאורה, 
על  מחושב  המניות  הון  שווי  לעיל,  שתואר 
מהשווי  האג"ח  של  השוק  שווי  הפחתת  ידי 
שקל.  מיליון  ב־4  ונאמד  החברה  של  הכולל 
על  מאוזנת  תמונה  מספק  זה  שווי  האם  אך 

מצב החברה?
הוא  השווי  בהערכת  הראשון  השלב 
לבחון  יש  הבא  בשלב  החברה.  שווי  הערכת 
את חלקם של בעלי ההון מול חלקם של בעלי 
החוב בשווי שהתקבל. בשלב זה מעריך שווי 

־מנוסה מבחין בין שני מצבים: לחברה אית
לחדלות  בסיכון  החברה  או  פיננסית  נות 

פירעון.
למצבים השונים השלכה על זווית הראייה 
של שווי חוב החברה. במצב הראשון, לחברה 
של  השוק  בשווי  והירידה  פיננסית  איתנות 
החוב עשויה להוות מבחינתה הזדמנות, שכן 
באפשרותה לרכוש חזרה את האג"ח על מנת 

זה  במקרה  לפיכך,  החברה.  ערך  את  להשיא 
שווי  בסיס  על  שווי החוב  להעריך את  ראוי 

השוק.
לדוגמא: דירקטוריון חברת איזי אנרגיה 
ב־70  חוב  איגרות  של  עצמית  רכישה  אישר 
מיליון שקל. התשואה ברוטו על האג"ח של 
החברה עומדת על 65%, לאחר שמחירן ירד 
משקפת  זו  תשואה  השנה.  במהלך  ב־54% 
של  ביכולתה  המשקיעים  של  אמון  חוסר 
החברה לפרוע את חובותיה, אך אין לשכוח, 
רקע  על  גם  השאר  בין  מתרחשת  היא  כי 

־קריסה כללית של שוק איגרות החוב הקונצ
רניות. מצב זה נראה לחברה כהזדמנות.

בסיכון  נמצאת  החברה  כאשר  ואולם, 
לחדלות פירעון, האפשרות לרכוש חזרה את 
על  החוב  שווי  ישימה. הערכת  אינה  האג"ח 
בסיס שווי השוק במקרים אלה לא תשקף את 
מלוא הסיכון של פשיטת רגל. בפועל החברה 
תאלץ לפרוע את כל סכום החוב, קרן וריבית, 

על פי תנאי ההנפקה, או לחדול. 
כוללת  החברה  שווי  הערכת  כי  נזכיר, 
ברמה  לכן,  מזומנים.  תזרים  תחזית  בניית 
הפרקטית, ניתן לגזור את כושר החזר החוב 
המזומנים  תזרים  מתוך  ישירות  החברה  של 

הצפוי. 
של  מצב  בין  האבחנה  כי  להעיר,  ראוי 
סיכון  המייצג  מצב  לבין  פיננסית  איתנות 

הישי עם  רק  לא  עקבית  פירעון,  ־לחדלות 
מות הפיננסית אלא גם עם ההיבט המשפטי. 
קודמים  החוב  בעלי  פיננסית,  מצוקה  בעת 
לבעלי המניות, אף אם לא נרשמו שעבודים 

או בטחונות. 
לכך  ראיה  מהווה  השוק"  "שווי  פרדוקס 
שהערכת שווי אינה תהליך מובנה וחד־ממדי, 
מעריך  של  הדעת  לשיקול  תחליף  אין  וכי 
בסיס  על  יישום מקצוע החשבונאות  השווי. 
בו,  לעוסקים  רבים  אתגרים  מזמן  כלכלי 

הדיס שתי  בין  שילוב  מתמיד  יותר  ־ומחייב 
ציפלינות. 
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