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ריבית אפקטיבית השונה מכונה ת נוספת היריבנתונים על הריבית הנקובה ובסוגריים ם על מצוינים נתוניבהם 

 מכונה ריבית מתואמת.מהריבית הנקובה. לעיתים נמצא מסמכים בהם הריבית האפקטיבית 

 נסביר מהי אותה ריבית אפקטיבית ומדוע היא שונה מהריבית הנקובה.חלק זה ב

נכיר את המושגים ריבית דריבית, נלמד מהו ערך עתידי ומהו ערך נוכחי של סכומי כסף המתקבלים בפרק זה 

 אפקטיבית ונכיר את המחשבון הפיננסי.היבית למד לחשב את הרבתקופות שונות. נ

 רך הכלכלי של הזמןהע
 תזרימי מזומנים המתקבלים במועדים שונים הם בעלי שווי כלכלי שונה זה מזה.

 באמצעות "עיתוד" אנו מעבירים תזרימי מזומנים נוכחיים לערכם העתידי.

"הזזת הכסף מנקודת זמן אחת לנקודת זמן באמצעות היוון אנו מעבירים זרמי מזומנים עתידיים לערכם הנוכחי. 

 באמצעות הריבית.אחרת נעשית 

 הריבית מהווה את המחיר המשולם עבור השימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת.

 

 הסבר לעיקרון הריבית דריבית

מהו הסכום שנצבור לאחר  לשנה.  10%ש"ח בפיקדון לתקופה של שנתיים בריבית של  100נניח אנו מפקידים 

 ם.השנתיי
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 ?ש"ח 20 של ולאש"ח,  21 של מדוע הריבית שנצברה הנה ?ש"ח 120 ולאש"ח  121מדוע יתרת הפיקדון הנה 

ההבדל נגרם בגלל עיקרון הריבית דריבית (ריבית על ריבית) הקובע שהריבית נצברת גם על חלק הריבית 

 שצברה הקרן בתקופה הקודמת. 

, ולא על הסכום 110 -על היתרה הקיימת בסוף השנה ראשונה  10%שלנו הריבית בשנה השנייה הנה  הבדוגמ

 הראשוני. 
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 בשיטת הריבית דריבית ריבית מצטברת

 כאשר אנו מעוניינים למצוא ריבית מצטברת לתקופה נשתמש בנוסחה הבאה:
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לשנה. הריבית המצטברת  3.5%לשנה ובשנתיים לאחר מכן  3%לדוגמא אם הריבית בשנתיים הראשונות הנה 

 השנים הנה: 4למשך 
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 6%אם הריבית השנתית קבועה בגובה של 
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 אפשר להפוך את התרגיל הזה לחזקה =>
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 קיבלנו נוסחה לחישוב ריבית מצטברת כאשר הריבית קבועה:
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%r מסמן את הריבית שצוברים ו-n .את מספר הצבירות 

 

 ריבית אפקטיבית

 על סכום הכסף. בפועלהריבית המשתלמת הריבית האפקטיבית הנה 

 גורמים עיקריים: 2בשל הריבית האפקטיבית שונה מהריבית הנקובה 

 חישוב הריביתשל תקופות מספר ) 1(

 ריבית המשולמת מראש.ו עמלות) 2(

 חישוב הריבית "האמיתית" שאנו משלמים להיות שונה מהריבית הנקובה.אלו גורם לכל אחד מגורמים 

נתייחס להשפעות של תקופת חישובי הריבית ובפרק השני נתייחס להשפעת העמלות על הריבית בפרק זה 

 האפקטיבית.

 

 קופת חישוב הריביתת

כאשר הריבית הנקובה מחושבת במהלך התקופה במספר תקופות ביניים השונות מתקופת הריבית הנקובה, הרי 

 שנוצרת ריבית אפקטיבית השונה מהריבית הנקובה.

 :מתמטי ניתן להציג את חישוב הריבית האפקטיבית שנוצרה כךבאופן 
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 כאשר:

Re – .שיעור הריבית האפקטיבית התקופתית 

r – .שיעור הריבית התקופתית הנקובה 

n – מספר תקופות החישוב 

 .n=12אם הריבית הנקובה שנתית, והחישוב מבוצע חודשית הרי דוגמא ל

 .n=4אם הריבית הנקובה שנתית, והחישוב מבוצע רבעונית הרי דוגמא ל

 

הריבית האפקטיבית נוצרה משום שבתוך תקופת הריבית הנקובה מחושבת הריבית אחת לתקופת ביניים מייצרת 

 ריבית דריבית בתוך תקופת הריבית.

 ריבית דה ריבית).לעומת זאת הריבית אפקטיבית הנה הריבית שהלווה משלם בפועל בתקופה מסוימת (כולל 


