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נ
ושא גישות ושיטות השמאות חזר לכותרות המקצעויות השנה לאור השינויים בשוק שחוללה מגיפת 

הקורונה. הקושי בהערכת נכסים מניבים בשיטות רגילות (קונבנציונליות) של היוון ישיר, במצב של שינויים 
קיצוניים בשוק, בין אם זמניים או קבועים, מעורר שוב את הביקורת שנמתחת מצד אנשי אקדמיה כבר 

כמה עשורים. אנדרו באום חיבר יחד עם ניל קרוסבי ספר יסוד בנושא, שלאחרונה יצאה לאור המהדורה 
הרביעית שלו. אנחנו מודים לו שהסכים שנתרגם, עם שינויים מתחייבים, מתוך הפרק הראשון של הספר 

 .Property Investment Appraisal

אנדרו באום 
אנדרו באום הוא אחד ממומחי השמאות וההשקעות בנדל״ן המוכרים והמוערכים בבריטניה. הוא פרופסור 

 Newcore Capital) לפרקטיקה באוניברסיטת אוקספורד ומשמש גם יו״ר של חברת ניהול השקעות נדל״ן

Management), שמתמחה בנכסים אלטרנטיביים ויועץ למספר ארגוני נדל״ן. 

אנדרו חיבר כמה מספרי הלימוד הנחשבים בבריטניה בתחום השמאות וההשקעות בנדל״ן, שיחד מכרו 

60,000 עותקים. ב 1987 היה מנהל המחקר הראשון בנדל״ן של חברת הביטוח Prudential. מאז חילק את 
זמנו בין האקדמיה לעסקים. 

ב 1990 ייסד את RES (חברת מחקר) שנמכרה ב 1997 ל Henderson Global Investors והתמנה 

 ,CBRE חברת מחקר והשקעות בנדל״ן שנמכרה ל ,OPC למנהל ההשקעות הראשי בנדל״ן. ב 2001 ייסד את

עסקה שיצרה את CBRE Global Investment Partners, שכיום מנהלת נכסים בסכום של 40 מיליארד 
דולר. 

בין השנים 1989 - 2013 היה פרופסור לניהול נדל״ן בבית הספר הנלי למינהל עסקים באוניבריסטת רדינג 
וייסד את מוסד רדינג לנדל״ן, עמותה ששמה לה למטרה לקדם את החינוך בנדל״ן. אנדרו זכה בפרסים 

ואותות הכרה רבים מאוניברסיטאות ומוסדות ברחבי העולם, דוגמת ה Urban Land Institute בארה״ב. 
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תזרים מזומנים או שיעור היוון? 
בבואנו להשתמש במונח ׳הערכה׳, עולים במחשבתנו שני יישומים נבדלים. 

הראשון הוא הערכת שווי שוק; כלומר להצמיד מחיר לנכס או לחזות את מחיר המכירה הסביר ביותר עבור 
אותו הנכס. 

השני הוא הערכת שווי להשקעה. כלומר לאמוד את שוויו או ערכו של נכס עבור משקיע מסויים. 

בעוד שהערכת שווי שוק תשיב לנו על השאלה מהו המחיר הסביר שבו יימכר הנכס, הערכת שווי להשקעה 
תשיב לנו על השאלה מהו ערכו של אותו נכס עבורנו. כאשר אנו מעוניינים לרכוש נכס מסויים, השוואה בין 

שתי הערכות אלה תשיב לשאלה: האם כדאי לנו לשלם את מחיר השוק - או שלא? 

כיום ישנה הסכמה נרחבת לגבי ההגדרה הבינלאומית של שווי שוק שמופיעה בתקני השמאות של מועצת 

השמאות הבינלאומית (IVSC), הידועים בתור ׳הספר הלבן׳. ההגדרה היא: 

במועד  להיסחר  צריכים  התחייבות  או  נכס  שבו  המוערך  הסכום 
הקובע, בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון שאינם קשורים, לאחר 
זהירה  בצורה מושכלת,  פועלים  הצדדים  שני  כאשר  שיווק מתאים, 

(IVSC 2019) .וללא כפייה

מדינות רבות חשות צורך לתחזק תקני שמאות משל עצמם, ביניהם בריטניה, אשר התקנים שלה 

(שמתוחזקים על ידי המכון המלכותי של מודדים מוסמכים [RICS]) עברו מספר מהדורות של מה שמקובל 

לכנות ׳הספר האדום׳. המהדורה האחרונה (RICS 2020) מאמצת את ההגדרה הנ״ל של שווי שוק. ישנם גם 

תקנים אזוריים דוגמת ׳הספר הכחול׳ האירופי שמוציאה לאור TEGOVA, הקבוצה האירופית של ארגוני 
שמאים. דבר זה יצר בעבר מתיחויות מסויימות ויריבויות בין גופים בינלאומיים, אזוריים ולאומיים, במיוחד 

באירופה. אולם כיום יש מעט מאוד חילוקי דעות, אם בכלל, באשר לניסוח הכללי של הגדרת שווי שוק. 

הערכת שווי להשקעה, או אמידת שוויו או ערכו של נכס עבור משקיע מסויים, אינה בהכרח מבוססת שוק. 
מושג זה התפתח והתמסד ונכנס לתקני השמאות הבריטיים בשנות התשעים, אז כונה ׳תחשיב שווי׳. 
בהמשך הוגדר בתקני השמאות הבינלאומיים תחת המושג שווי להשקעה. עד 2013 ההגדרה היתה: 

מטרות  עבור  משקיעים  קבוצת  או  מסויים  למשקיע  נכס  של  שוויו 
השקעה שניתן לזהות. מושג סובייקטיבי זה מתייחס לנכס ספציפי עבור 
השקעה ו/או  מטרות  עם  יישות  או  קבוצת משקיעים,  משקיע ספציפי, 

(IVSC 2007) .קריטריונים שניתן לזהות

הגדרה זו עירפלה עניין מרכזי: האם השווי הוא למשקיע מסויים או לקבוצת משקיעים? לשאלה זו השלכות 
משמעותיות לגבי הדרך שבה ניתן הלכה למעשה להעריך את השווי, מאחר והשווי ליחיד והשווי לקבוצה לא 

בהכרח יהיו שווים. ואולם, במהדורת 2013 ה IVSC שינה את ההגדרה והיטה את כובד המשקל להסתכלות 
על שווי להשקעה בתור מייצג את השווי למשקיע יחיד ולא לקבוצה או לשוק. ההגדרה האחרונה היא: 
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שוויו של נכס לבעלים מסויימים או בעלים פוטנציאלי מסויים, למטרת 
.(IVSC 2020) .השקעה אינדיבידואלית או מטרות תפעוליות

משקיעים אינדיבידואליים מושפעים משורה של קריטריונים שדרכם ניתן להעריך את שוויו של נכס. המצב 
המיסויי שלהם, שיעור הריבית שבו הם יכולים לללוות, כמות ההון העצמי שברשותם, איזה נכסים גובלים 

נמצאים בבעלותם, והחוזקות והחולשות של תיק ההשקעות העכשווי שלהם, הם כולם גורמים שעלולים 
לגרום להם לזהות שווי בנכס מסויים. 

כך, בעוד שייתכן שכל המשקיעים ויסכימו לגבי משתנים חשובים כגון שטח הנכס ומשמעויות תזרים 
המזומנים מדמי השכירות, פעמים רבות שמשקיעים אינדיבידואליים יהיו מושפעים ממניעים פרטיים. ההבדל 

בין המחיר המוערך (שווי שוק) לבין השווי למשקיע (שווי להשקעה) יכול להיות משמעותי. 

בנוסף, ייתכן ולקבוצת משקיעים (למשל קרנות פנסיה מקומיות עם פטור ממס ותיק השקעות מאוזן) יהיו 
אותם מאפיינים וקריטריונים דומים, וכתוצאה מכך הם יעריכו את השווי להשקעה באופן דומה לנכס נדל״ן 
מסויים. קביעת קבוצת הרוכשים האפשרית היא חשובה מאוד להערכה הרלוונטית; תהליך ההערכה כולל 

זיהוי משתני שוק שניתנים למדידה אובייקטיבית והאומדנים הסובייקטיביים של הבעלים הפוטנציאליים (או 
קבוצת בעלים) עבור גורמים רלוונטיים אחרים. 

נכסים עלולים להיות מתומחרים באופן שגוי לא רק משום שלמשקיע מסויים יש מאפיינים ספציפיים שקשורים  
למיסוי, חוב או סיבות אחרות; ישנן דוגמאות רבות שבהן השוק כולו לא זיהה מאפיינים מסויימים הקשורים 

לנכס ובכך גרם לתמחור בחסר או ביתר לנכסים. 

מצער שהאפשרות לבלבול קיימת לגבי הגדרות אלה, בעיקר משום שהטרמינולוגיה בנדל״ן הושפעה 
מהבידוד של עולם הנדל״ן משקווים פיננסיים אחרים. לא קיימות ספקות לגבי המשמעות של הערכת שווי 

בשווקי ניירות הערך: זוהי הדרך להעריך שווי למשקיע. הערכת שווי שוק (או תמחור) היא פונקציה שמבוצעת 
על ידי רוכשים, מוכרים ועושי שוק. המחיר של חברה מסויימת בבורסה מצוטט ציבורית, ומספר רב של מניות 

זהות באותה חברה ניתנות לרכישה או למכירה באותו מחיר. אין צורך להעסיק שמאי כדי לאמוד את מחיר 
שווי השוק (או מחיר המכירה הסביר ביותר) עבור מניה נסחרת ציבורית - מחיר זה מופיע על מסך בזמן 

אמת. 

בנדלן, עם זאת, המחירים לא בנמצא מאחר וכל נכס הוא ייחודי, השוק הוא פרטי ולא קיימים עושי שוק. 
המחיר שבו תתבצע עסקה יושפע מדעת מומחה - ״שמאות״ - מאחר ואין מספיק הוכחות למחיר השוק ואין 

מספיק הומוגניות במוצרים על מנת שתתאפשר לסוחרים לקבע מחירים. בעוד שייתכן וקיימת הסכמה 
מסויימת לגבי מחיר המכירה הסביר ביותר או שווי השוק, יש לצפות שבכל זמן נתון פרטים שונים וקבוצות 

שונות יחזיקו בהשקפות שונות לגבי השווי הפרטי עבורם. הבדלים אלה יתדלקו את המחזור בשוק: אלה 
שמאמינים ששווי השוק גבוה משווי הנכס עבורם ימכרו; אלה שמאמינים שהשווי עבורם גבוה משווי השוק 

ירכשו. 

פיצוץ בועת הנדלן בתחילת שנות התשעים הוביל להתעניינות גוברת בטכניקות שמאיות מצד לקוחות 
ושמאים בבריטניה, ומצד אלו שתפקידם להעיר לגבי הפרקטיקה השמאית. אבל למרות הביקורת שנמשכה 

מעל 10 שנים, שיטות רגילות (קונבנציונליות) עדיין שלטו בפרקטיקה הבריטית גם לאחר המשבר הפיננסי 
העולמי של 2008. זאת בניגוד בולט לחלק משווקי הנדלן המפותחים האחרים, בהם שלטו שיטות של היוון 

תזרים מזומנים (DCF) (לדוגמא, שוודיה). למרות המשבר הפיננסי העולמי, נראה שדבר לא השתנה במובן 
זה ושיטות שמאיות בריטיות רגילות עדיין שולטות, עם כי לעתים מבוקרות על ידי שמאויות להשקעה 

 .DCF מבוססות
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מדוע בריטניה מחוברת יותר לשיטות השוואתיות רגילות מאשר שווקים אחרים? למרות הנהוג במעט 
פרוייקטים לבנייה לגובה והחשיבות הגדלה של מרכזים מסחריים עם ריבוי שוכרים, לבריטניה יש עדיין מלאי 

1גדול של נכסי פריים שמושכרים בשכירויות ארוכות לשוכרים יחידים - עם כי בכמות הולכת ופוחתת. 

השכירות הבריטית המוסדית הטיפוסית היתה באופן מסורתי הארוכה בעולם, ולמרות שינויים משמעותיים 
2מאז 1990, היה לה היתרון הנוסף של רווויזיות כלפי מעלה בלבד ושל חוזי ׳נטו משולש׳. דבר זה יצר 

3השקעות פשוטות עם סיכון נמוך ושונות נמוכה בתזרים המזומנים. במצב זה, תשואת הרכישה יכולה 

להסביר חלק ניכר משוויו של נכס ולכן ניתן להבין איך התפתחה שיטת שמאות השוואתית שמבוססת על 
היוון תשואת הרכישה. בהינתן המאפיינים הפיזיים והחוזיים האלה, לא מפתיע ששמאויות בריטיות מתמידות 

באימוץ שיטות שמאות פשוטות מבוססות השוואה, על פני גישות מבוססות DCF. דבר זה הולך ונעשה מסוכן 
יותר ויותר; השכירויות נהיות קצרות יותר; ותזרימי המזומנים נעשים פחות ודאיים, כפי שמודגם בחוסר 

הקיימות של דמי שכירות למסחר לאור משבר הקורונה. ודוק: שיטות שמאות רגילות נעשות בעייתיות מאוד 
כאשר לא ניתן לסמוך על ההכנסה העכשווית משכירות כעל אינדיקטור טוב לתזרימי מזומנים עתידיים. 

לגישת היוון תזרים המזומנים יש יתרונות רבים ומצד שני אין לה חסרונות, כאשר משווים אותה עם השיטות 
הקונבנציונליות הפשוטות. תזרימי מזומנים יכולים לאמוד את שווי השוק באותם יעילות ודיוק כמו שיטות 
רגילות, והם ניתנים להתאמה כדי לעמוד בדרישות וההגדרות של שווי להשקעה ושווי ארוך טווח. אנחנו 
מאמינים שהם הבסיס לזיהוי של תמחור יתר ותמחור חסר על ידי השוק ושיש להם תפקיד מרכזי לשחק 

בתהליך האסדרתי (הרגולטורי) התומך בליווי מאובטח בנכסים מניבים. 

לכן איני מאמין שקיומו של שוק יחסית שקוף עם מחזור גבוה, כפי שקיים בבריטניה, הוא תירוץ מספיק 
לשמאים לפתח כללי אצבע פשטניים כדי לפצות על טבעו ההטרוגני של נכס ועל תזרים המזומנים הבסיסי 

והדרישות השונות של לקוחות שונים. 
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1 הערת מתרגם: נכסי פריים מוגדרים כ 5% עליונים של השוק. אלה בניינים חדשים בגימור הכי גבוה ובמיקומים הכי מרכזיים שמושכים את 

השוכרים עם הבטחונות הגבוהים ביותר.

2 הערת מתרגם: נטו משולש הוא הכינוי בארה״ב לחוזי שכירות שבהם כל עלויות התיקונים, אחזקה, ביטוחים, מסים וכדומה החלים על המושכר 

.FRI הם באחריות השוכר. בבריטניה מכונים חוזי

3 תשואת רכישה, Initial yield, היא היחס בין דמי השכירות העכשווים בנכס מסויים לבין מחיר הרכישה שלו או שוויו.
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למטרה לקדם את אימוץ תקני השמאות הבינלאומיים (IVS) בישראל ולהפיץ בישראל ידע בינלאומי על נדל״ן. 
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