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  מודל סכימת הבניה מלמטה: מעריך שווימטיפ 

 בשנת גצאשר הו מודל בסיס על לאחרונה התפתחה ונכיון היוון שיעוריירת לגזהמשמשת  נוספת שיטה

האמריקאי הלאומי לאנליסטים ומעריכי שווי האיגוד  ממייסדי, גרין ורוברט בלק רנלאפ ידי על 1991

מודל זה, המוכר ). NACVA )National Association of Certified Valuators and Analysts מוסמכים

. הבן איי הנלין וויליאםקלייוול  רד'ריצ יי'ג ידי על והורחב לאחרונה תוקןשנים כשיטת בלק אנד גרין, 

 מאפייני לדרג על מנת בסיסיות קטגוריות ארבעתוך מ אשר נלקחו גורמים של סדרהב משתמשת זו גישה

  :היישות המוערכת של פעילות שונים

 תחרות .1

 פיננסית איתנות .2

 ניהולועומק  יכולת .3

  הרווחים ויציבות רווחיות .4

  

 מגמותל והשוואות פיננסיים יחסים לרבות, היישות המוערכת של מפורט פיננסי ניתוח על מושם רב דגש

  .ולבנצ'מרקים ענפיים סטוריותיה

  

 הגיע הזמן להקצות, גורמים של וגובשה סדרה אלה קטגוריות באמצעות משעה שהיישות המוערכת נותחה

 כלל הראויהתאמה שיעור הבחירת ל מוביל זה שיקלול תהליך. מקצועי דעת שיקול פי על משקולות

בין ( ההתאמ שיעורי מגוון מספקים והנלין קלייוולשל  המתוקנת העבודההן ו המקוריהן המודל . קטגוריה

יה יהבנ אחוזי בחירתם של. 40% של מקסימלי כוללהיוון/נכיון  שיעור עבור, קטגוריה כלל) 10% -ל %0

 יך השווי בדבר כל אחד מהגורמים בתוך כל אחת מהקטגוריותקביעתו של מער על מבוססת מטהמל

), +5%( בינוניסיכן ), +2.5%( נמוך-בינוני סיכון), +1%( נמוך סיכון), 0%(כגון: אין סיכון  האנליסטים

 ארבעהעבור  הסיכון התאמות. קטגוריה אותהעבור ) +10%( גבוה סיכון או) +7.5%( גבוה-בינוני סיכון

סביבתיים, לאומיים  שיקולים מתוךנלקחות בחשבון  נוספות והתאמות יויחד נסכמות הקטגוריות

  .עבור החברה המוערכת התשואה שיעור ינוה הסופי הסכום. מקומיים וכלכליים

  

מעריכי  קהילהקרב ב רחבה הסכמהל זכתה טרםימוש בגישה זו, מאחר והיא נקוט בזהירות בעת השל יש

  .בארה"ב המשפט השווי ובתי

  

 כי קבעובארה"ב  רביםמעריכי שווי . בלק אנד גקין מודל של יתרונותיו בדברדיונים רבים התקיימו 

עבור כל  ההתאמה שיעורי ביחס לטווחים המוצעים של ועשויה להטעות תאמפירי בוססתמ אינה השיטה



 

 

 

 

בתור  מאוד שימושית להיותעשויה  השונים הגורמים עבור שאלות של מפורטת רשימה, דא עקא. קטגוריה

  .אנליטי כלי

  

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה
  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ליו"ר ו                                            


