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מטרת הערכת השווי והסיבות  1.1

 לעריכתה

הגלומה בהצעת ' ח ד"אינדיקציית השווי להטבה למחזיקי אג•
של חברת השקעות ' ח ו"תמורת אג' ח ד"הרכש חליפין לאג

באמצעות  "( החברה"או " ש"דסק: "להלן)מ "דיסקונט בע
  29/12/2013ליום " שווי פנימי"מחשבון מודל מרגרייב שבאתר 

נערכה לצורך הצגת השימוש במחשבון האמור לחישוב אופציית  
 .ההמרה הגלומה בהצעת הרכש חליפין

איננה  , אינדיקציית השווי איננה כוללת מידע סודי של החברה•
 .עבורה או על דעתה, מטעמה



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 :תוכן העניינים

 כללי. 1

 מטרת הערכת השווי והסיבות לעריכתה 1.1     

 פרטי מעריך השווי והשכלתו 1.2     

 פרטי ניסיון בהערכות שווי דומות שבוצעו 1.3     

 הגבלת אחריות 1.4     

 תמצית הערכת השווי. 2

 מקורות המידע עליהם מבוססת הערכת השווי. 3

 ('ח ד"אג)ח ימסרו "תיאור איגרות החוב שמחזיקי האג. 4

 ('ח ו"אג)ח יקבלו "תיאור איגרות החוב שמחזיקי האג. 5

 אומדן אמפירי. 6

 חישוב. 7

 סיכום ותוצאות. 8



  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 פרטי מעריך השווי והשכלתו 1.2

ועוסק בעיקר בייעוץ  , 2011 -ייעוץ והדרכה נוסד ב –שווי פנימי •
 .עסקי בנושאי ניהול סיכונים והערכות שווי

 . FRM, המשרד הינו בבעלות מר רועי פולניצר•
 .מעסיק מעת לעת בתחומי עיסוקוהמשרד •
בעל תואר שני במינהל עסקים עם  - FRM, מר רועי פולניצר•

 .התמחות בניהול סיכונים מאוניברסיטת בן גוריון
 .מרצה לשעבר למימון ובנקאות במוסדות אקדמיים ואחרים•
 .הנדסה פיננסית ומימון הפירמה, תחום התמחותו הוא אופציות•
,  GARPל "מארגון בינ  Financial Risk Managerבעל תואר•

  IARMמארגון ישראלי  Certified Risk Managerבעל תואר 
ל  "מארגון בינ  Professional Risk Managerולומד לתואר

PRMIA. 
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 פרטי מעריך השווי והשכלתו 1.2

עבר בהצלחה את כל בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל  •
 .תיקים

עסק רבות בייעוץ לחברות ולמשרדי ייעוץ כלכלי ולמשרדי רואי  •
 .חשבון בנושאי ניהול סיכונים והערכות שווי

 .פרסם כמה מאמרים בנושא מימון ובנקאות•
   VaR-מידת האינפורמטיביות של ערכי ה"בין מאמריו •

התפתחות מכפיל ההון " -ו" המדווחים על ידי הבנקים בישראל
-2004העצמי בבנקאות הישראלית והגורמים המשפיעים עליו 

2008." 
מר רועי פולניצר הוא ממקימי תחום השווי הוגן וניהול הסיכונים  •

מ וממקימי תחום  "פיננסי ועסקי בע, בחברת עגן יעוץ אקטוארי
 .'רביד ושות, הערכות השווי במשרד רואי החשבון רווה
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פרטי ניסיון בהערכות שווי דומות  1.3

 שבוצעו

או רועי פולניצר היו מעורבים בפרויקטים רבים של /שווי פנימי ו•
 .הערכות שווי של חברות ופרויקטים במשק הישראלי
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 הגבלת אחריות 1.4

הינה רכושו של שווי פנימי  "( דוח: "להלן)עבודת אנליזה זו •
לפרסם בכל  , לצטט, לשכפל, אין להעתיק, "(שווי פנימי: "להלן)

או  /ו, העתקה את הדוח, הקלטה, צילום, דפוס, או פעולה/אופן ו
 .  כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש

הדוח מבוסס על נתונים שהינם גלויים לציבור ושפורסמו על ידי  •
"(  החברות: "להלן)או החברות המוזכרות בדוח /שווי פנימי ו
,  הודעות לבורסות לניירות ערך, דוחות כספיים, בתשקיפים

פרסומים בכלי התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים  
פרסומים  , בהן פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע

 .  ונתונים אלו
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 הגבלת אחריות 1.4

ל הונחו כנכונים  "הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ, המידע•
ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות  

 .  נתונים אלו
המידע המופיע בדוח זה מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו  •

וכן  , מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר
אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים  

המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא מתן  
 .  הודעה נוספת

 .  ניתוח זה משקף את הבנתנו ביום עריכת דוח זה•
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 הגבלת אחריות 1.4

או עובדיו אחראים למהימנות המידע /מודגש כי אין שווי פנימי ו•
לדיוק הנתונים הכלולים בו או  , לשלמותו, המפורט בדוח

 .  שגיאה או ליקוי אחר בדוח, להשמטה
או הפסד /שווי פנימי לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו•

ואינו מתחייב כי שימוש , אם יגרמו, שיגרמו משימוש בדוח זה
 . במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש

הימים שקדמו  30או במהלך , ייתכן שבמועד פרסום הדוח•
 שווי פנימי החזיק או עשוי להחזיק, למועד הפרסום

בחשבונות הנוסטרו שלו בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה  •
 .  מהחברות המוזכרות בדוח
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 הגבלת אחריות 1.4

אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות •
,  והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך התחשבות בנתוניו

נסיבות ומטרות  , מצבו הכספי, צרכיו המיוחדים והאחרים
 .  השקעתו המיוחדים של כל אדם

 .כלשהו' אין להעביר דוח זה לצד ג•
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 תמצית הערכת השווי ומסקנות. 2

בהצעת הרכש  ' ח ד"שווי להטבה למחזיקי אג, להערכתנו•

מ  "של דיסקונט השקעות בע' תמורת אגח ו' חליפין לאגח ד

 .חדשיםשקלים  787,598 -נאמד בכ 29/12/2013 -נכון ל
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מקורות המידע המשמשים להכנת  . 3

 הערכה השווי

 –שערי נעילה והון רשום למסחר של איגרות החוב של החברה •
 .אתר הבורסה

 .ה"אתר מאי –' תמורת אגח ו' הצעת רכש חליפין לאגח ד•
 .Bizportalאתר  –תנאי איגרות החוב של החברה •
 .Bizportalאתר  –ריבית חסרת סיכון •
 .Bizportalאתר  –סטיות תקן וקורלציות •
 .אתר שווי פנימי –מחשבון מודל מרגרייב •
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ח "תיאור איגרות החוב שמחזיקי האג. 4

 ('ח ד"אג)ימסרו 
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 חישוב. 7

 (http://www.intrinsicvalue.co.il" )שווי פנימי"אתר הבית של •

לקבלת אומדנים אמפיריים  " חכמים"מציע מחשבוני אקסל 

  -ו (אומדן למחיר החוב) CAPM ,WACC ,ROD: לפרמטרים כגון

ROA 5ב לתקופה של "על בסיס נתוני חברות ציבוריות בארה 

 .שנים אחורנית

לצד אפליקציות אקסליות לביצוע חישוב שווי הוגן של מכשירים •

ניתן למצוא , פורוורדים ואופציות ונילה, פשוטים כגון איגרות חוב

באתר גם פתרונות אקסליים ממוחשבים לביצוע הערכות שווי של 

 .  מכשירים אקזוטיים ולא סטנדרטיים

המתבססים על  , תמחור מכשירים אלו כלל בניית מודלים ייחודיים•

 .טכניקות נומריות מתקדמות

 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
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 חישוב. 7

 .יש להוריד את הקובץ המבוקש ואז פעם אחת לאפשר עריכה•

 

 

 

 .ופעם שנייה לאפשר את התוכן•
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 :לתוך המחשבון שהורדנו ונקבלשקיבלנו נקליד את האומדנים •
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 חישוב. 7

ביחס  ' ח ו"תמורת אג' ח ד"הצעת הרכש חליפין לאג, להערכתנו•

ח  "פירושה למעשה הינו הענקת הטבה למחזיקי אג, 1.085 של

  -בכ, בפרמטרים כאמור, המסתכמת למועד החישוב' ד

 .  שקלים חדשים 787,598

להחלפת נכס  ( 1978)שווי ההטבה נגזר מנוסחת מרגרייב •

אחד בנכס סטוכסטי  ( לא וודאי ובעל אופי משתנה)סטוכסטי 

 .אחר
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 סיכום ותוצאות. 8

בהצעת הרכש  ' ח ד"שווי להטבה למחזיקי אג, להערכתנו•

מ  "של דיסקונט השקעות בע' תמורת אגח ו' חליפין לאגח ד

 .חדשיםשקלים  787,598 -נאמד בכ 29/12/2013 -נכון ל



   

  

Office: +972.77.507.0590    Fax: +972.77.507.0591    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

     

 

 ניהול הסיכונים  , ללא הערכות שווי"  

 "הוא בלתי אפשרי    
 

  John C. Hull  (ון הל'ג) 

 ,  The derivatives bible) "ך של הנגזרים"התנ"כותב    

 (Options, Futures, and Other Derivativesהספר    

   2009   
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   MBA ,CRM ,FRM ,רועי פולניצר    

 בעלים    

 ייעוץ והדרכה –שווי פנימי     

    roip@intrinsicvalue.co.il   

    052.598.1668    

mailto:roip@intrinsicvalue.co.il

