אוניברסיטת חיפה  -הפקולטה למדעי החברה

ביה"ס למנהל עסקים

תוכנית  MBAלמש"א – כיתת כחל 2020-2022
תקופת לימוד 10.12.2021 - 6: 12.10.2021

שם הקורס :ניהול פיננסי – 209.6216
שם המרצה :ד"ר שגיא אקרון
דואר אלקטרוניsagiakron@univ.haifa.ac.il :
04-8288495
טל' משרד:
שעות ההרצאה :יום ו'  .11:00 - 14:00הרצאות מקוונות ,באמצעות קישור  Zoomמאתר הקורס.
הערה :במידה שתהיה חזרה ללימודים פרונטליים בכיתה ,יישלח עדכון.
שעות קבלה:
יום א'  12:00-13:00באמצעות קישור  Zoomמאתר הקורס – בתיאום מראש )בדוא"ל(.
https://mw10.haifa.ac.il/
אתר הקורס:
באתר זה יופצו הודעות ,עדכונים ,מצגות ההרצאות ,מטלות ופתרונות לתרגילים וכד'.

מטרת הקורס
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים בו מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות השקעה
הן ברמת הפרט והן ברמת הפירמה .בפרט ,נציג את הנושאים המרכזיים בהם מטפל המנהל הפיננסי
בפירמה עסקית .במהלך הקורס ,יוצגו קריטריונים להחלטות פיננסיות ומכשירים פיננסיים בסיסיים
המונפקים על ידי חברות לצורך גיוס קרנות .לאחר מכן ,נוכל להבין ולבחון יישומים בניהול ובתכנון
הפיננסי של הפירמה .לאחר כל הרצאה יינתנו מטלות בית להגשה בשיעור הבא .פתרונות התרגילים
יועלו לאתר הקורס לאחר כל הגשה .בסיום הקורס יוכלו התלמידים ליישם את עקרונות המימון
והניהול הפיננסי בחיים האישיים והמקצועיים.

דרישות הקורס
 .1השתתפות סדירה בשיעורים המקוונים  – Zoomחובת פתיחת מצלמת וידאו על פי דרישת המרצה.
 .2קריאת ספרות ,על פי תוכנית הקורס )ראו פירוט חומר קריאה לפי ספר הקורס להלן( .
 .3פתרון שאלות מתרגילים באופן ידני ,סריקת התשובות על גבי קובץ יחיד ,והגשת המטלה במועד – העלאה
לאתר הקורס לקישור מטלה )חובת הגשה אישית ללא ציון( .תרגיל המוגש באיחור לא יירשם.
 .4עבודה מסכמת בסוף הקורס.
 .5מומלץ מאוד לרכוש מחשבון פיננסי פשוט )מדגם FC100Vאו  (FC200Vעמו נעבוד בשיעורים.
הערה :ניסיון העבר מלמד ,כי להשתתפות סדירה ולהגשת מטלות במועד חשיבות רבה להצלחה בקורס.

הרכב הציון הסופי
נוכחות והשתתפות בהרצאות ,20% :הגשת מטלות בית במועד ,15% :עבודה מסכמת.65% :

ספר הקורס
Brealey R., A., Myers S., C., and F., Allen (BMA), Principles of Corporate Finance,
2011, 10th Edition, McGraw Hill, International Edition
Brealey R., A., Myers S., C., and F., Allen (BMA), Principles of Corporate Finance,
2014, 11th Global Edition, McGraw Hill, International Edition
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נושאי הלימוד בקורס

קריאות לפי פרקים ( )BMA 10thאו ()BMA 11th

 .1מבוא לניהול פיננסי – תפקידי המנהל הפיננסי 1 ............................................

1

 .2חישובים פיננסיים2 .....................................................................................

2

שער הריבית ,ערך נוכחי וערך עתידי
ערך נוכחי נקי ,ושיעור תשואה פנימי (תשואה לפדיון)
יישומים – הלוואות/משכנתאות (לוח סילוקין) וחסכון פנסיוני
 .3ריבית נקובה לעומת אפקטיבית ,ריבית בדידה לעומת רציפה 3 ,2 .......................

3 ,2

השפעת עמלות ,מיסים ותשלום הריבית מראש על הריבית בפועל
 .4ריבית ריאלית לעומת ריבית נומינלית ונוסחת פישר 3 ....................................

3

מכשירים פיננסיים צמודים
 .5קריטריונים לבחינת כדאיות השקעה ללא מיסים ועמם6 ,5................................

6 ,5

קריטריון הענ"נ לעומת קריטריון השת"פ ואינדקס הרווחיות
 .6א) סקירת מימון הפירמה 14..........................................................................

14

ב) ניירות ערך תאגידיים כאג"ח ומניות14 ......................................................

14

ג) הנפקת ניירות ערך15 ...............................................................................

15

ד) מושגים בסיסיים בהערכת אג"ח ומניות4 ,3.................................................

4 ,3

 .7יישומים בניהול הפיננסי
מחיר ההון של הפירמה והמנוף הפיננסי9 .....................................................

9

ניתוח פיננסי28 ...........................................................................................

28

תכנון פיננסי לטווח קצר29...........................................................................

29

ניהול הון חוזר30 ........................................................................................
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התאמות למידה והנגשה בקורס
סטודנט/ית יקר/ה,

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם ושבגינה את/ה זקוק/ה
להתאמות ,אנא פני/ה לדיקנאט הסטודנטים – למדור נגישות ולקויות למידה,
טל' 04-8249265 :

דוא"ל. LDA@univ.haifa.ac.il:

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ,יש לפנות ליה"ל :
טל' 04-8249022 :

דוא"ל. mhait@univ.haifa.ac.il :

סטודנט/ית שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס ,מוזמנים לפנות אליי
בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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