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א"אפשרויות השקעה ירוקות בבורסה בת

להרשמה לרשימת 

התפוצה של הבורסה  

ולקבל חומרים מקצועיים

Trading4u@tase.co.il
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סיכוני האקלים

אלף מדענים  11-כ

, ברחבי העולם סבורים

כי אורח החיים הנוכחי 

יביא להתחממות של  

מעלות בממוצע  4-6-כ

בכדור הארץ עד סוף  

המאה הנוכחית

הפורום הכלכלי העולמי  

קבע כי חמשת הסכנות  

המובילות לכלכלה  

העולמית הן כולן  

סביבתיות ובהן מזג אוויר  

אי הכנות לשינויי  , קיצוני

אקלים והרס הטבע

גורם מרכזי לפליטת גזי  

חממה ולהתחממות  

גלובלית הוא שימוש  

נרחב באנרגיה שמקורה  

 Fossil)בדלק מאובנים 

Fuel)כדוגמת נפט ,

פחם וגז



סכנות אבל גם הזדמנויות
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הזדמנויותסכנות

תנאים בלתי אפשריים לגידול מזון

גלי פליטים מאפריקה

חברות ביטוח לא יבטחו אזורים מוכי 

אסונות טבע

פליטת גזי חממה וזיהום אויר
פריצת דרך בתחום הרכבים החשמליים

ואגירת אנרגיה" ירוק"יצור חשמל 

שינוי בהרגלי הבנייה

פיתוח תחבורה ציבורית

ועודאינשורטק, פיתוחים טכנולוגיים

פיתוח מזון בתנאי מעבדה מתקדמים 



2030-יעד שימוש באנרגיה מתחדשת ב

פוטנציאל הגידול של תחום האנרגיה בישראל
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100%

100%

87%

80%

80%

74%

70%

70%

64%

60%

55%

55%

52%

42%

35%

30%

אוסטריה

דנמרק

ברזיל

גואטמלה 

פורטוגל

ספרד

קולומביה

אירלנד

יוון

קליפורניה

גרמניה

איטליה

מרוקו

מצרים

סין

ישראל  
פוטנציאל 

הגידול 



מגמת הסטת משאבים כלכליים לאנרגיה ירוקה
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גופים פיננסים רבים הצהירו על  

הפחתת השקעות מחברות המבוססות  

130ביניהם , על דלקים מאובנים

טריליון$47בנקים המנהלים במצטבר 

קליפורניה ומדינות  , יפן, סין, אירופה

נוספות צפויות לצמצם את פליטת  

2050עד " 0"-הפחמן ל

היקף ההשקעות העולמי באנרגיה מתחדשת  

במדינות  . מיליארד דולר300-עומד על כ

מייצור החשמל מבוסס על  100%, סקנדינביה

אנרגיה מתחדשת ובמדינות רבות נוספות  

80%עד 60%עומד שיעור זה על 

עלות הפקת  -שינוי מגמה 

חשמל ממקורות מתחדשים  

זולה יותר מדלק פוסילי



הבורסה בתל אביב משיקה השקעות ירוקות  
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הבורסה מצטרפת לבורסות המובילות בעולם ומאפשרת  

.  לציבור המשקיעים ולפעילי השוק גיוון סל מוצרי השקעה







אקלים נקי125-א"מדד ת
12/5-קרן סל ראשונה על המדד תושק ב

תקרת משקל

5%

שווי החזקות

-הציבור כ

448
ח"מיליארד ש

מספר מניות

107

-שווי  שוק כ

657
ח"מיליארד ש

תשואה שנה אחרונה  
(31/12/19-20)

שנים3תשואה 
(31/12/17-20)

שנים5תשואה 
(31/12/15-20)

12511.87%83.00%305.02%-א"תיק מניות ת

14.59%97.13%370.11%אקלים נקי מדלקים פוסיליים 125-א"תיק מניות ת

ללא מניות של תאגידים  125-א"מדד ת

שפעילותם כרוכה בשרשרת הערך של דלק  

('זיקוק וכו, הפצה, הפקה)פוסילי 

על –קביעת רשימת התאגידים הפוסיליים 

ארגון הגג של  )ידי עמותת חיים וסביבה 

(  העמותות הסביבתיות בישראל



פוסילייםרשימת תאגידים 
ענףע''ני' מסע''נישם 

אנרגיה-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי1141571או פי סי אנרגיה

גומי ופלסטיק, כימיה-תעשיה-ריאלי281014אל.סי.איי

השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות-ריאלי694034אלקו

חיפושי נפט וגז-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי1155290יאן'אנרג

השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות-ריאלי755017אקויטל

אנרגיה-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי2590248בזן

חיפושי נפט וגז-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי1084128דלק קבוצה

חיפושי נפט וגז-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי475020דלק קידוחים יהש

השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות-ריאלי576017חברה לישראל

חיפושי נפט וגז-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי232017ישראמקו     יהש

חיפושי נפט וגז-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי643015נפטא

אנרגיה-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי1166917סופרגז

אנרגיה-אנרגיה וחיפושי נפט וגז-ריאלי1100007פז נפט

השקעה ואחזקות-השקעה ואחזקות-ריאלי1134139קנון
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בעולםFossil Freeמדדי 
מרק הרגילים'מתשואת מדדי הבנצגבוההמרק נטולי תאגידים פוסיליים 'תשואת מדדי בנצ

18.40%

48.90%

103.10%

19.90%

52.20%

108.40%

שנה שלוש שנים חמש שנים

S&P 500 S&P 500 Fossil Fuel Free Index

תשואה עודפת

1.5%

תשואה עודפת

3.3%

תשואה עודפת

5.3%

16.60%

34.80%

82.50%

18.70%

38.50%

86.30%

שנה שלוש שנים חמש שנים

FTSE All-World FTSE All-World ex Fossil Fuels

תשואה עודפת

2.1%

תשואה עודפת

3.7%

תשואה עודפת

3.8%

13.22%

34.00%

97.40%

15.45%

37.70%

101.70%

שנה שלוש שנים חמש שנים

MSCI ACWI  MSCI ACWI ex Fossil Fuels

תשואה עודפת

2.2%

תשואה עודפת

3.7%

תשואה עודפת

4.3%S&P 500 FTSE MSCI
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125-א"מדד ת/ נפט וגז -א"מדד ת
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א ומדדי מניות בעולם"מדדי ת
2005-2020/ שינוי בערכים דולריים 
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NIKKEI 225

138%

FTSE 100

-5%

S&P500

210% 125-א"ת

225%

DAX 30

190%

CAC40

31%

31.12.2020-הנתונים נכונים ל*

Dow Jones

184%





הבורסה לניירות ערך 

הבית של הכלכלה 

הישראלית

תודה

להרשמה לרשימת התפוצה  

של הבורסה ולקבלת  

חומרים מקצועיים

Trading4u@tase.co.il
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