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אנרגיה מתחדשת// זרקור 

העיקרית לכך היא  הסיבה. אנרגיה מתחדשת נמצא בתנופה חזקה בשנים האחרונותסקטור ה

הסביבה וההשפעות הסביבתיות השליליות הנובעות מהסתמכות  לנושא איכות מודעות התגברות ה

מונח המתאר  , "טכנולוגיה משבשת"עונה להגדרה של אנרגיה מתחדשת  . פוסילייםדלקיםעל 

,  (המסורתי)חדשנות אשר מובילה ליצירת שוק חדש ובמשך הזמן גורמת לשיבוש של השוק הקיים 

.  עד להפיכת הקטגוריה החדשה לדומיננטית תוך דחיקתה והחלפתה של הקטגוריה המסורתית

שעוקפת בפועל כל תחזית  בדרך כלל מתאפיינות בצמיחה " טכנולוגיה משבשת"חברות המובילות 

.  מקדימה

לגבי התפתחות וגידול בהיקף הפקת חשמל IEA-מתאר את תחזיות ההמצורף מטה הגרף 

IEA-ניתן לראות כיצד תחזית ה. 2017את השקף הצגנו במצגת בשנת . סולאריתמאנרגיה 

.  PVשל פרויקטים מתעדכנת באופן תדיר כלפי מעלה בשל אימוץ מהיר של הטכנולוגיה ופיתוח 

-מהערכות ה20%-בכאשר גבוהה , 2020סימן הכוכבית מציג את התפוקה בפועל בסוף שנת 

IEA  600שעמדו על , שנים3מלפניGW.
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תחזיותלמולתרחישים-מתחדשתאנרגיה

הבאיםלמושגיםלהתייחסויש,זהבתחוםמדויקתממשאינה"תחזית"המילהכלליבאופן

צפיביטוילידימביאיםלהלןהמפורטיםהעיקרייםהתרחישים.שוניםעולםבמצבישוניםכתרחישים

להיותצפוימההקיימתהמדיניותפיעל"לגזור"מנסיםומשם,כלליבאופןלאנרגיהבדרישהלעלייה

הנגזרמנחהבקומדוברלמעשה,והשלישיהשניבתרחישים.המתחדשתהאנרגיהשלהנתח

.עתידיתסיום/מוצאמנקודתלאחור

:עיקריותתחזיות / האנרגיה העולמי מתייחס כיום לשלושה תרחישים ארגון 

STEPS–Stated Policies scenario

זאת  , תחזית זו משקפת את הציפיות של גידול התפוקה למול גידול צפוי בדרישה לאנרגיה

.בהסתמך על המדיניות הנוכחית לפיתוח משק האנרגיה בכל מדינה

Sustainable Development Scenario – SDS

לא מדובר בתחזית אלא בתיאור של ההתפתחות הצפויה של ענף האנרגיה העולמי  למעשה 

מדיניות האנרגיה המתחדשת שנקבעו על ידי המדינות ובהסכם  ביעדי מנת לעמוד הנדרשת על 

.פאריס

Net Zero Emissions 2050 – NZE2050

בצפי להתפתחות של ענף האנרגיה העולמי שנדרש על  אלא , גם כאן למעשה לא מדובר בתחזית

יעד שהוגדר לאחרונה גם על ידי . 2COלתרחיש של אפס פליטה של 2050מנת להגיע בשנת 

.ביידןב תחת הנשיא הנבחר "ארה

משמעותילגידולצפימציגההמדינותשלהנוכחיתשהמדיניותאףעלכיבקלותלהבחיןניתן

מאנרגיותיגיעהכוללתבתפוקההגידולשכלכךכדיעדסולאריתמאנרגיהחשמלבהפקת

הרחבהנדרשת2050עדCO2שלפליטהואפספאריסאמנתביעדילעמודמנתעל,מתחדשות

.הקיימתהמדיניותשלמשמעותית
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.  התפוקה של ענף האנרגיה העולמימסך 25%-על ככיום עומדת המתחדשת התפוקה מאנרגיה 

מכלל הגידול  50%התוספת השנתית של אנרגיה מתחדשת עבר את סף סך כל האחרונות בשנתיים 

.בתפוקת האנרגיה העולמית וצפוי להמשיך ולגדול

,  שדרישות האנרגיה רק הולכות וגוברות משנה לשנה בשל מגמות כגון גידול דמוגרפיבהתחשב בכך

ניתן להניח כי ההשקעות בענף האנרגיה המתחדשת צפויות רק ללכת , תיעוש ומגמות נוספות, עיור

.  ולגדול כדי לענות על הביקושים מחד ולפצות על היעדר השקעות באנרגיות מסורתיות מאידך

.עבר את צעדיו הראשוניםגם אם כבר , מאמינים כי סקטור זה נמצא עדיין בתחילת דרכואנו 

מאנרגיית רוח  2010-2020לראות את תוספת האנרגיה בין השנים בתרשים ניתן 

(  קשורה לקו הירוק)והסקאלה הימנית GW-הסקאלה השמאלית מבטאת את התוספת ב. וסולאר

.באנרגיהמבטאת את המספר כאחוז התוספת מהסך הכולל של גידול 
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:ETF-מספר חברות בסקטור ו–דרכי חשיפה 

לוגוחברה
"יחידות מיצוי הספק: "היא הספקית הגדולה ביותר בעולם של' סולאראדג

(Power Optimizer) -יחידות אלו מגדילות את תפוקת החשמל של הפאנלים הסולאריים  .
הם אלו שהופכים את האנרגיה המופקת מהפאנלים  -( “ (Solar  Invertersממירים"

(PV-Monitoring).הסולאריים לזרם חשמל לשימוש ביתי ומערכות שליטה 

- sunrunכולל ממירים וסוללות אחסון ללקוחות  -חברה המספקת מערכות חשמל סולאריות
.החברה צומחת באופן משמעותי בזכות תוכניות מימון וליסינג של המערכות שלה. פרטיים

משווקת ומוכרת מוצרים עתירי ביצועים של אנרגיה  , מייצרת, מפתחת, מתכננתפאוארסאן 
המגזר המסחרי ומגזר תחנות  , מגזר המגורים-לחברה שלושה מגזרי לקוחות קצה . סולארית

.במגזר המגורים החברה פועלת בשיטת ליסינג למגורים. הכוח

DAQO הסינית היא יצרנית מובילה שלpolysilicon  טהור באיכות גבוהה לתעשיית
מוצרי החברה נמכרים ליצרני הפאנלים הסולאריים וליצרני  . האנרגיה הסולארית העולמית

.כאשר עלות ההפקה של החברה מהנמוכות בעולם, התאים הסולאריים

NextEra Energy– היא חברת אנרגיה הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת דרך מספר
הישראליות  יקס'ואנרגלאנלייטהחברה היא למעשה ספקית אנרגיה בדומה . חברות בת

.באופי הפעילות

TAN – Invesco Solar ETFhttps://etfdb.com/etf/TAN/#etf-ticker-profile

ע  "למכור ני/   להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 
של כלל  ניתוח מלא להיות הסקירה אינה מתיימרת . הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה סבורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך. או נכסים פיננסיים כלשהם

שיווק              / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . הנושאים המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת
או  /עניין ואו לצדדים קשורים /ללקוחותינו ואו /יובהר כי עשוי להיות לנו ו. לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקוראתחליף ואינה להשקעות 

או לפרסם   לשדר , להפיץ, לשכפל, לצלם, להעתיקאין , מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . נכסים פיננסים המפורטים בסקירה/ בניירות ערך אחזקות 
.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/ברבים הן במישרין והן בעקיפין את הסקירה ו


