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ומרטון מילר זיהו שתשואה על ההון הינה מרכיב עיקרי ביצירת  מודיגליאניפרנקושנה מאז שזוכי פרס נובל 50-עברו יותר מ

אך השאלה העיקרית בניהול חברות נותרה כיצד להקצות את ההון הקיים על מנת להגדיל ככל הניתן . ערך או בהשמדת ערך

.  את התשואה על ההון המושקע

של חברה מוגדר כתהליך של הקצאת משאבים פיננסים למקורות שנים במטרה למקסם  ( Capital Allocation)הקצאת ההון

הקצאת ההון הינה מרכיב עיקרי בערך החברה ונדבך חשוב להערכת פוטנציאל שווי  , לשיטתנו. את הרווח ולהגדיל יעילות

הנודע וורן באפט את השקפתו בנושא וטען שמנהלי חברות רבים לא  הציג המשקיע, 1987במכתב למשקיעים משנת . החברה

,  יכולות הנדסיות, ייצור, מיומנים מספיק בתחום הקצאת ההון וזה לא מפתיע שהם הגיעו למשרה בכירה בשל מיומנותם בשיווק

.ניהוליות ופוליטיות

“the heads of many companies are not skilled in capital allocation, and … it is not surprising 

because most bosses rise to the top because they have excelled in an area such as marketing, 

production, engineering, administration or, sometimes, institutional politics.”

לים שהחברות תחת "אשר נמצאים ברשימת המנכ100לים מתוך "מנכ5-כ. לא נראה שמשהו השתנה, רבע מאה לאחר מכן

5-בביוגרפיה שלהם ואף אחת מ" תשואה על ההון המושקע"לא ציינו את המושג , ניהולם הציגו את התוצאות הטובות ביותר

.  50לאירוסטוקסונס או 'גהדאוהחברות הללו לא משתייכות למדד 

אולם כמשקיעים  . ובכך להגדיל את שווי החברה לאורך זמן, חברות תשאפנה לייצר תשואה על ההון אשר גבוהה מעלות ההון

שיפור בתשואה על ההון המושקע מוביל לגידול בשיעורי  . אנו רוצים לראות שיפור בתשואה על ההון המושקע ולא רק יחס חיובי

להגדיל את הרווח התפעולי  -וזאת ניתן לעשות בשתי דרכים עיקריות . הרווחיות ובהתאמה מגדיל את הרווח לבעלי המניות

.  או להשקיע את ההון באופן חכם יותר( על ידי הגדלת המכירות או הקטנת עלויות)

כלומר באופן  , תפקיד ההנהלה הינו להקצות את ההון העודף בצורה נכונה, כאשר חברות מציגות רווחים גבוהים מהמצופה

רכישת  , השקעות ברכוש קבוע, ההנהלה יכולה להקצות עוד הון למחקר ופיתוח, בין היתר. שיניב את התוצאה הטובה ביותר

אשר תניב האלוקצייההאתגר הינו להחליט על . להקטין חוב  ועוד, להכריז על דיבידנד מיוחד, או פעילויות נוספות/מתחרים ו

.  בטווח הארוך את התועלת הגבוהה ביותר

ניהול הקצאת הון// זרקור 
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לים בשווקים המפותחים ניכר כי לרבים מהם חסר ידע ומומחיות באנליזת חברות או  "בהסתכלות על הרזומה של המנכ

.  ונס יש רקע במימון חברות'גהדאובחברות לים"מהמנכ50%-רק ל, כמו שניתן לראות בגרף מטה. באסטרטגית חברות

.50לים המאכלסים את חברות מדד האירוסטוקס "עבור רשימת המנכ32%-באירופה המצב אף פחות טוב עם יחס של  כ

ומנהלי השקעות אקטיביים מודעים לפערים הללו ובתהליך בדיקת נאותות ההשקעה  ( פרייבט אקוויטי)קרנות השקעה פרטיות 

מניתוח נכון של החלטות אלוקציית ההון בקרב  , בין היתר, תוצאות עודפות מגיעות. הם בוחנים את הקריטריון הזה ביסודיות

.  חברות הפורטפוליו

נדרשים לתת דגש רציני לידע ולמיומנות של  חברי דירקטוריון אשר רוצים לראות יצירת ערך בחברות שלהם, לסיכום

,  לרכישות, בין אם להשקעות, ל שהם מגייסים בנושא הקצאת ההון והשימושים הנכונים במזומן שהחברה מייצרת"המנכ

.להחזר חוב או לחלוקת לבעלי המניות דרך דיבידנדים או רכישת חוזרת של מניות

המשך// זרקור 

חברות אשר, שנה15מראה כי לאורך 2012משנת מקינזימחקר של 

כלומר בקצב  , מההון של החברה להשקעות בעסקיה56%-הקצו יותר מ

מאשר החברות אשר  33%-גבוהות בכשנתיות תשואות הציגו, גבוה

.  המשיכו להשקיע אותו סכום בדומה לשנה הקודמת

-1997בגרף משמאל ניתן לראות כיצד חברות אשר השקיעו בין השנים 

120%בעסקיהן באופן אגרסיבי יותר הציגו תשואה עודפת של 2012

.ביחס לחברות אשר השקיעו מדי שנה סכום קבוע

לים "מדוע כה מעט מנכ, שאלתו של וורן באפט עדיין תקפה, לפיכך

?מוכשרים בנושא הקצאת הון


