
 

 

 

 נהנו מתנופה אדירה בעסקיהן בשנים האחרונות בזכות כמה גורמים: חברות האנרגיה המתחדשת

מה שגרם להגדלה משמעותית בתקציבים אשר  ,המודעות לנזקים הסביבתיים של השימוש באנרגיה פוסילית גברה מאוד   , ראשית

 מיועדים לפיתוח מקורות אנרגיה נקייה. 

במקביל, השימוש הגובר במקורות אלו גרם לירידה חדה בעלות השימוש בהן. למשל, מחירו הממוצע של מתקן סולארי ירד בעשור 

 באותה תקופה. 40%ועלות הקמת טורבינת רוח ירדה ב  88%האחרון ב 

 

 כל אלו יצרו בסיס איתן להמשך מגמת עלייה חדה בקצב הצמיחה בעתיד. 

 בלבד כיום.  15%לעומת , מצריכת האנרגיה העולמית   50%יית הרוח והסולארית יהוו ענפי אנרג 2050שעד שנת  התחזית היא 

מכלל ההשקעה  75% -כ , 2050בדולרים זה נשמע מרשים יותר: ההערכה היא, שההשקעה באנרגיה אלטרנטיבית בעולם תהווה עד שנת 

 טריליון דולר. 12 -בתחום האנרגיה,  הנאמדת בסכום של כ

 .ESGהוא חלק ממגמה הולכת וגוברת של מתן תשומת לב רבה לתחום של  לופיתחהסקטור האנרגיה 

"השקעות חברתיות",  עד כדי כך שהיום  להעלאת המודעות ל בתיות של שני העשורים האחרונים תרמוהתמורות הגיאו פוליטיות והסבי 

כמה מבתי ההשקעות המובילים בעולם מציינים בסקירותיהם את ציון  אחד מכל ארבעה דולרים אשר מושקעים בארה"ב מנותב לתחום זה.

 של כל חברה כחלק ממכלול השיקולים בבחירת השקעות, כאשר ענקיות כמו "בלקרוק" ו"פידליטי" מובילות את המגמה. ESG -ה

ים מרחיקי לכת. שינויים אלו יוצרים ההשלכות החברתיות והכלכליות של שינויי האקלים הן משמעותיות וגורמות לשינויים גלובליים מבני

. למרות שמרבית המניות בתחומים אלו רשמו ESGגם הזדמנויות השקעה ייחודיות, הן בתחום של אנרגיה אלטרנטיבית והן בתחום של 

הזו תימשך עליות מרשימות בשנים האחרונות )מגמה שהתחזקה מאז שהקורונה נכנסה לחיינו(, אנו סבורים שבראייה לטווח ארוך, המגמה 

 ותתעצם.

 .Trend is your friend :יהא הנשיא אשר יהא, המשקיעים בשוק ההון צריכים לזכור ש  
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 . פגעויהנו או יכרגיל תחזיות לגבי אילו תחומים  ןעיממביאות  הבחירות הקרבות בארה"ב 

שקדנציה נוספת של טראמפ תתמוך בענף האנרגיה והתעשייה ואילו ניצחון של ביידן יעניק תנופה לענפי האנרגיה  נהה המוכרת היסהתפי 

 המתחדשת. 

 מציאות לחוד ומיתוסים לחוד.

תברר ה תתמוך בתעשיית האנרגיה המסורתית. ארבע שנים לאחר מכן בחירתו של טראמפ כי גרס   2016  שנתנזכיר שהקונצנזוס ב 

 לבין זה של חברות האנרגיה המתחדשת.,  רחוק כמו המרחק שבין הגרף של חברות הנפט והפחם - למציאותשהמרחק בין התחזית 

 .""Megatrendsאו כפי שהן נקראות באנגלית  , אינו יכול לעצור מגמות גלובליות משמעותיות , נחוש ככל שיהיהדומה שאף נשיא  

 ESG -ו  מתחדשתאנרגיה 

 

 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 

 EIAמקור :

 שבועי  זרקור    
   18.10.2020 – 11.10.2020 

 



 

 

עוסקת בעצמה ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילויות "( קבוצת סיגמאסיגמא בית השקעות בע"מ ו/או חברות קשורות אליה )להלן: "
 בין השאר, בעלת, כך ( ומתוקף"קשורים גופים: "יחד )להלן למשווקים או/ו המוסדיים לגופים קשור תאגיד בשוק ההון ומשכך הינה

נתונים, ידיעות, ה , המידע,סקירההמסמך זה, לרבות . ידם על המשווקים או/ו המנוהלים או/ו המונפקים פיננסיים לנכסים זיקה
( מסופקים כשירות " לפי הענייןהסקירהאו " "המידעהמתפרסמים בו )להלן: "טקסט ו/או תמונות תחזיות, , , דעותניתוחים, הערכות

זו אלא הבעת דעה בלבד מתוך מטרת הבאת מידע כללי המתבסס על הידוע ביום פרסום הסקירה הגלוי והציבורי בסקירה אין לקוראים. 
אחרים אשר בעיני כותבי הסקירה ניתן להתייחס אליהם כאמינים אך המידע לא אומת בדרך עצמאית על ידי עורכי  ת מידעו/או מקורו

ובכלל זה לא ניתן להתחייב שבמידע לא ייכללו טעויות הסקירה ומשכך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הפרטים שנכללו בה ו/או לשלמותה 
ובכל מקרה אינה  ובים באופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהויש לראות את הדברים הכתאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 
ו/או בסקירה להשתנות ואין לראות במידע  המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשוייםמבלי לגרוע מכלליות האמור,  שמוזכרים.

ככל , ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו, כשלמים וכממצים
במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או שמוזכרים, 

בין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ו
השקעות ו/או פעולות ו/או או עסקאות כלשהן ואין לראות בה כייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או 

הנכסים מבלי לגרוע מן האמור, ולמען הסר ספק, . ויועץ מס השקעות מוסמךיועצים חיצוניים ובכלל זה יועץ התייעצות עם כבעקיפין, 
סקירה אינה מביאה בחשבון את מטרות ההשקעה, המצב הכלכלי שה דגשומו המוזכרים בסקירה עשויים שלא להתאים לקורא הסקירה

ו/או קבוצת סיגמא אינה מחויבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע  .כים הייחודיים של כל משקיעוהצר
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

י שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כ
עבור עצמה ו/או עבור לקוחותיה ו/או באופן אחר, ו/או בעלי עניין במי מהם ו/או מי מטעם כל אלה, עשויים בהתאם למגבלות החוק, 

פיננסיים לרבות הנכסים הבמסחר הקשור לניירות ערך ו/או לנכסים להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או 
סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע קבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

והיא מקבוצת סיגמא ת מפורשת בכתב אין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשו או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
ים פיננסים שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסככל  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

 ביצועים דומים בעתיד.  /ו/או מדדים וכיוצ"ב בסקירה, אין בכך בכדי להבטיח תשואות/ דירוגים

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


