חישוב שווי מניות רגילות ומניות בכורה על ידי שימוש בשיטת OPM
)(Option Pricing Method
מאת :ניב סביון MBA B.Sc.
לצורך הערכת שווי של אחזקות בהון המניות של חברה ,לצורכי מכירה ,מיסוי ,שיערוך בדוחות הכספיים ולצרכים
נוספים ,אנו נתקלים פעמים רבות בחברות בעלות מבנה הון המורכב מסוגים שונים של מניות המקנות למחזיק בהן
זכויות שונות .לצורך הערכת שווי האחזקות יש להעריך קודם כל את שווי כל סוג מניה ולאחר מכן להעריך את שווי
האחזקות על פי מספר המניות מכל סוג ושווי כל סוג מניה שנמצא .החלוקה הנפוצה הינה בין מניות רגילות למניות
בכורה כאשר מניות הבכורה מקנות זכויות עודפות על פני המניות הרגילות .הזכויות העודפות כוללות בדרך כלל ריבית
על ההשקעה עד למועד ההנזלה ,קבלת ההשקעה והריבית לפני בעלי המניות הרגילים ,זכויות נגד דילול ועוד.
חישוב שווי כל סוג מניה יכול להתבצע:


על פי מחיר של אחד מסוגי המניות בו בוצעה עסקה בסמוך למועד הערכת השווי



על פי חישוב שווי כלל ההון העצמי על ידי מודלים של הערכות שווי ) ,DCFמכפילים וכדומה(

ככלל ,קיימת עדיפות לשימוש במחיר מניה על פי עסקה שקרתה בפועל ,בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון ,מתוך הנחה
כי מחיר זה משקף את מחיר השוק של אותו סוג מניה.
השיטה המקובלת לחישוב שווי כל סוג מניה הינה על ידי שימוש בשיטות תמחור אופציות (Option Pricing OPM
) .Methodהשיטות הנפוצות הן:

 .1סימולציית מונטה קרלו
שיטת מונטה קרלו הינה שיטה לפתרון בעיות חישוביות באמצעות מספרים אקראיים )בניגוד לאלגוריתמים
דטרמיניסטיים הנהוגים בדרך כלל( .אלגוריתמי מונטה קרלו הם אלגוריתמים חישוביים שמגרילים מספרים אקראיים
מספר גדול של פעמים ומבצעים חישובים על המספרים שהוגרלו .לעתים קרובות משתמשים באלגוריתמי מונטה-
קרלו כדי לבצע סימולציות על מערכות פיזיקליות או מתמטיות מורכבות.
המודל מניח כי שווי ההון העצמי של החברה מתפלג בהתפלגות נורמלית סביב השווי הממוצע ועל פי השונות
האופיינית לחברות מאותו ענף בו עוסקת החברה.
חישוב שווי המניות מבוצע על פי השלבים הבאים:


הערכת הזמן הנדרש למימוש הנכסים.



חישוב הזכויות של בעלי המניות מכל סוג ,במועד ההנזלה.



הערכת תנודתיות שווי החברה בהתבסס על מדגם חברות הפועלות בענף בו עוסקת החברה.



הגרלת מספר רב של תרחישים )בדרך כלל  10,000תרחישים( בהנחת "מהלך מיקרי" ).(Random Walk
עבור כל תרחיש חלוקת הערך בין בעלי מניות הבכורה לבין בעלי המניות הרגילות על פי המנגנון הבא:
 oחלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה עד לתקרת זכויותיהם.
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 oחלוקת התמורה לבעלי המניות הרגילות עד לתקרת זכויותיהם.
 oחלוקת היתרה על פי שיעור אחזקות בעלי המניות הרגילות ובעלי מניות הבכורה.


חישוב תזרים המזומנים של כל סוג מניה עבור כל תרחיש.



מציאת שווי החברה על ידי חתירה למטרה כך ששווי מניות הבכורה יהיה שווה לשווי לפיו בוצעה ההשקעה
במניות הבכורה או לחילופין חתירה למטרה כך שווי כלל המניות יהיה שווה לשווי ההון העצמי אשר נמצא
בהערכת השווי.



חישוב שווי מניה רגילה ומנית בכורה.

 .2שימוש בחישוב שווי אופציות על ידי Black and Scholes
חישוב שווי כל סוג מניה על ידי שווי אופציות מתבסס על חלוקת השווי של כל אופציה בין בעלי המניות השונות על פי
שווי החברה העתידי .כלומר ,על ידי חישוב שווי האופציה 1למחיר החברה בעתיד ,ניתן להעריך את התמורה אשר
יקבלו בעלי המניות מהסוגים השונים בכל שווי .סיכום תזרים המזומנים לכל סוג מניה ייתן הערכה גבי שווי המניה
במועד הערכת השווי.
חישוב שווי האופציות מחושב על פי תקופת ההנזלה ,סטיית התקן שנבחרה ושווי המימוש בכל מדרגה.
להלן דוגמא לחלוקת השווי בין בעלי המניות:

 X%לבעלי מניות רגילות
היתרה לבעלי מניות הבכורה

B
 100%לבעלי מניות רגילות
A
 100%לבעלי מניות הבכורה

ככלל ,שתי השיטות אמורות להגיע לאותה התוצאה ,אך השימוש במודל הבינומי נדרש לעיתים במקרים בהם
קיימת מורכבות בחלוקת התמורה בין סוגי המניות.
הכותב הינו בעל משרד ליעוץ כלכלי המתמחה בהערכות שווי ,חוות דעת כלכליות ,תכניות עסקיות ,PPA ,בחינות
לירידת ערך ,בדיקת כדאיות פרויקטים ועוד.

1

חישוב שווי האופציה צריך להיות מבוצע על ידי חישוב שווי אופציה אירופאית )הניתנת למימוש רק בסוף תקופת

האופציה( ולא על פי אופציה אמריקאית )הניתנת למימוש בכל תקופת האופציה(.
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Valuation of ordinary shares and preferred shares by using
OPM method (Option Pricing Method)
Niv Savion B.Sc. MBA
In order to evaluate the value of holdings in the Company's share capital, for purposes of sale,
taxation, revaluation in the financial statements and other needs, we often find companies with a
capital structure consisting of various types of shares with different rights on their holders. In order
to assess the value of the holdings, we must first assess the value of each type of share and then
assess the value of the holdings according to the number of shares of each type and the value of
each type of share found. The common distribution is between ordinary shares and preferred
shares, where preferred shares confer surplus rights over the ordinary shares. The excess rights
usually include interest on the investment up to the time of the liquidation, payment of investment
and interest before the ordinary shareholders, antidilution rights, and other.
The calculation of the value of each type of share can be performed:
• According to the price of one of the type of shares in which a transaction was executed close
to the valuation date
• Based on the calculation of the total equity value by models of valuation (DCF, multiples, etc.)
In general, it is more recommended to the use of a share price according to an actual transaction
between a willing seller and a willing buyer, on the assumption that this price reflects the market
price of that type of share.
The accepted method for calculating the value of each type of share is by using Option Pricing
Method (OPM). The common methods are:

1. Monte Carlo simulation
The Monte Carlo Method is a method for solving computational problems using random numbers
(as opposed to the deterministic algorithms commonly used). Monte Carlo algorithms are
computational algorithms that run random numbers a large number of times and perform
calculations on the numbers that have been subtracted. Monte Carlo algorithms are often used to
perform simulations on complex physical or mathematical systems.
The model assumes that the value of the Company's equity is distributed in a normal distribution
around the average value and according to the variance typical of companies in the same industry
in which the Company is engaged.
The value of the shares is calculated according to the following stages:
• Evaluate the time required to liquidation.
• Calculation of the rights of the shareholders of each type, at the time of the liquidation.
• Evaluation of the volatility of the Company's value based on a sample of companies operating
in the sector in which the Company is engaged.
• Draw lots of scenarios (usually 10,000 scenarios) assuming a "random walk". For each value
distribution scenario between the preferred shareholders and the ordinary shareholders
according to the following mechanism:
o Distribution of the proceeds to the preferred shareholders up to the maximum of their rights.
o Distribution of the proceeds to the ordinary shareholders up to the maximum of their rights.
o Distribution of the balance according to the holdings of the ordinary shareholders and
preference shareholders.
• Calculate the cash flow of each type of share for each scenario.
• Finding the value of the company by using 'goal seek' so that the value of the preferred shares
will equal the value according to which the investment in the preferred shares was made or
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alternatively finding the total value of the shares will equal the value of the shareholders' equity
that was valuated.
• Calculation of the value of an ordinary and a preferred share.

2. Black and Scholes
The calculation of the value of each type of share by the value of options is based on the distribution
of the value of each option among the various shareholders according to the value of the future
company. In other words, by calculating the value of the option to the price of the company in the
future, it is possible to estimate the cash flow that the shareholders of the different types will receive.
The cash flow summary for each type of stock will give an estimate of the share value at the
valuation date.
Calculation of the value of the options is calculated according to the liquefaction period, the
standard deviation selected and the value in each step.
The following is an example of the distribution of the value among the shareholders:

X% ordinary shareholders
the balance to Ordinary shares

B
Ordinary shares 100%
A
Preffered shares 100%

Both methods should reach the same result, but the use of the binomial model is sometimes
required in cases where there is a complexity in the distribution of the cash flow between the types
of shares.
The author is economic consultant specializes in valuations, economic opinions, business
plans, PPA, impairment tests, projects feasibility studies and more.
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