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גברה מאוד  חשיבות של הנושא. ה""ESGהלהיט של השנים האחרונות בשוקי ההון העולמיים הוא השקעות אחראיות או כפי שהוא מכונה באנגלית 

גם בישראל. מגיפת הקורונה הגבירה מאוד את המודעות לנזק שגורמת התנהלות עסקית לא  רבהבשנים האחרונות ולאחרונה ניכרת התעניינות 

 לסביבה וגם לריווחיות. גם אחראית 

שני הגורמים זה לא רק אנרגיה נקייה.  ESGאולם  הוא כל מה שקשור באנרגיה ירוקה, ESGהאסוציאציה הראשונה שעולה כאשר מוזכר הנושא של 

 (. Eמעט מורכבים יותר לכימות אך השפעתם רבה לפחות כמו הגורם הסביבתי ), ( G( וממשל תאגידי )Sשהם חברה ) ESG -הנוספים ב

החשיבות של הגורמים שקשורים בממשל תאגידי וחברה היא למעשה מובנת מאליה. אין צורך לערוך מחקר סוציולוגי על מנת לדעת שעסק אשר 

מחקר של בית הספר לעסקים של לונדון מצא שחברות אשר נכללו  לוודאי גם בתפוקה גבוהה מצידם. מקפיד על תשלום הוגן לעובדיו, יזכה קרוב

. לעומת מדד היחס 3.8%ל  2.3%בין ל הניבו תשואה עודפת ש "FORTUNE"החברות שהכי טוב לעבוד אצלן" של מגזין  100ברשימת "

ת עובדים בשנים האחרונות ואף הרחיבה אותו לספקים שלה אשר שינתה את התייחסותה לנושא העסק " וולמארט" הקמעונאית הגדולה בעולם

, 2006וולמארט קבעה לעצמה קריטריונים בהקשר של התנהלות חברתית אחראית כבר ב נדרשים לעמוד בסטנדרטים מחמירים של העסקה הוגנת. 

 יה הניבה תשואה כפולה לעומת המדד.ובשלוש השנים האחרונות, המנ S&P 500לעומת מדד  20%מאז מניית החברה הניבה תשואת יתר של כ 

 

 שבועי  זרקור    
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 :נכתב על ידי              

 ,מנהל השקעות ראשי עידן אזולאי ,              

 בית השקעותסיגמא                       

 Globes Trade One"לקוח מתוך: "

  הרחבה של "חברה" כלולים נושאים נוספים כמו שילוב מיעוטים ונשים בתפקידי ניהול. הקטגוריהבתוך 

 2%יתר של למעלה מ שנמצאות בשליש העליון מבחינת שילוב נשים בדירקטוריונים שלהן, הניבו תשואה שהחברות  גילהמחקר של מורגן סטנלי 

 עם הקורונה של המדינות אשר בראשן עומדות נשים.המוצלחת לעומת מדד המניות העולמי. הנתונים לא מפתיעים לאור התמודדותן 

 . 2030בתוצר העולמי עד  6%תוביל לעלייה של  50%, הפחתה של  OECDההשפעה של הקטנת הפער המגדרי היא רחבה מאוד ולהערכת ארגון 

הוא הממשל התאגידי. נראה כי כמעט אין צורך להבהיר את החשיבות של ממשל תאגידי ראוי ליצירת ושמירת ערך של  ESGרכיב חשוב מאוד ב 

החברות. ישנן מספר רב של דוגמאות מהשנים האחרונות של חברות אשר לא הקפידו בגילוי נאות של פעולותיהן ונאצו להתמודד עם שאלות קשות 

 והמשקיעים. מצד הרשויות

כלפי התחייבותייה אחת החברות "האמריקאיות" אשר אגרות החוב שלה נסחרות בישראל כי היא אינה יכולה לעמוד בלאחרונה הודיעה  

אותה חברה נאלצה להודות לפני כשנתיים כי סכום כסף גדול עבר בשגגה לחשבונו  חוב. באופן לא מפתיע, המשקיעים שלה והיא נדרשת להסדר

שליטה במקום לחשבונה של אחת מהחברות הבנות. אפילו ונניח שהטעות נעשתה בתום לב, המשקיעים יעדיפו לפעול באגרות חוב של בעל ה

 ומניות של חברה אשר מיישמת מדיניות בקרה קפדנית ביותר.

ילך ויגדל בשנים הקרובות מתעניין במידה שחלקו בקהל המשקיעים י Millennialsתלך ותגבר בשנים הקרובות. דור ,  ESGהמודעות לנושאי 

מייחסים לנושא של השקעות אחראיות חשיבות מרכזית בבואם  Millennials - מבני דור ה 66%למעשה,  לעומת דור הבייבי בומרס. ESGכפולה ב 

 לבחון היכן להשקיע את כספם.

 מגמה ארוכת טווח. אלאאינה טרנד חולף  ESG - ילים בעולם מחזקים את ההערכה שלצד המחוייבות הגוברת של בתי ההשקעות המוב ,כל אלו



 

 

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

ת, נתונים, ידיעוה , 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  ו/או מקורות מידע

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  ופן מתאים וכמובן בכפוף לשינוים שחלו בזמן ממועד עריכת הסקירהויש לראות את הדברים הכתובים באאו שגיאות 

, ככל אליהם מכל מין וסוג שהוא ם ו/או בדיווחים הנוגעיםיהנכסים הרלוונטימהווה תחליף למידע המופיע בתשקיפי ההנפקה של 
ו/או בסקירה עשויים להשתנות ואין לראות במידע  המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזותמבלי 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
ל הקורא, או הצעה, או במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה ואין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו ששמוזכרים, 

הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, לרכישה ו/או ביצוע 
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 כקיפין, בע
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  .והצרכים הייחודיים של כל משקיע
מראש או בדיעבד. קבוצת סיגמא לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע מהסתמכות על בסקירה 

ר רווחים בידי הקורא או המשתמש. קבוצת סיגמא ו/או בעלי שליטה המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצו
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 האו לנכסים להחזיק, למכור, לרכוש ו/או להתעניין מעת לעת במידע ו/או במסחר הקשור לניירות ערך ו/
סיגמא להתקשר בעסקאות ו/או להעניק שירותים לחברות הנזכרות במידע קבוצת הנזכרים במסמך זה בצורה ישירה ועקיפה. כן עשויה 

והיא  מקבוצת סיגמאאין לעשות שימוש בסקירה זו ללא רשות מפורשת בכתב  או חברות הקשורות אליהן, בין במישרין ובין בעקיפין.
ככל שמוזכרות תשואות ו/או דירוגים ו/או ביצועים אחרים של נכסים פיננסים  .סיגמאאינה מיועדת אלא למי שהומצאה לו על ידי קבוצת 

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

 

 

 

 

 


