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2018לאנרגיה ועסקים הוועידה 

פאנל מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה

אלה פריד

שוקי הוןלאומי 

לאומי שוקי הון



הענף במצרייםהתאוששןת+ סיכון שוק נגזר מגידול מתון של ביקושים : צומת היצוא

UPSTREAM- למתחדשת  פוסיליתבין אנרגיה הוא סחורת מעבר גז

דפוסישינוי–2022עדסולרייםופאנליםרוח,בשמשדולרכטריליוןשלההשקעה
באירופההשקעה

אלטרנטיבייםממקורותיהיהבעולםהחשמלייצורמסךכרבע2030בשנת
והטבעיהגז-LNG-גבוההוודאות-ואיהקרובותהשנים5-7-בכצפויהעדנה

.וצנורתרביםמתקניםהשקתעם2025אחרילביקושיםביחסמאוד
השקעותהקפאתבגלל"בנפטפיקים"לגבוהסיכויעםאיזוןמחירהקצרבטווח



- Upstreamבוצע בסוף ספטמברמלוויתן67%-כ: סקטור הגז

UPSTREAM: אנרגיה



גיבוי טובה לחובתוכנית-הביקוש המקומי ; מהווה את לשון המאזנייםמלוויתןהיצוא 

2022הישראלי משק הגז 

21.4TCF-( 5קידוח לוויתן )בעדכון האחרון בלוויתןהכוללת הכמות *     

2021החברה צופה תחילת הפקה בשנת -הערכה מחמירה שלנו : יאן'אנרג**  
FLNGאינו כולל יצוא מורכב באמצעות בלוויתןשל השותפים התרחיש ***

***

UPSTREAM: אנרגיה

2Pמאגר

10-113082013תמר

11-126082019לוויתן*

682021**4.3-8 אנרג'יאן**

31סה"כ
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ב-

BCM

תחילת הפקה



:צומת היצוא

UPSTREAM: אנרגיה

משרדי"עשפורסמהלחשמלמקומיביקוששלפסימיותתחזיותיצוא:שוקסיכון

:ביקושתחזיותשלושנותחוהחשמללמשקהדרכיםמפתבמסגרת.האנרגיה

2.6%שלגידולקצבעםישראלבנקתחזית.(א

2.7%שלגידולקצבעםהחשמלחברתתחזית.(ב

.3.4%שלממוצעשנתיגידולקצבעםלוויתןלמימוןבסיסששימשהBDOשלתחזית.(ג

-2018לשניםביותרהאופטימיההתרחישכאשרהקרובותבשניםבמיוחדשמרניתהתחזית

.1.64%שלCagerמשקף2022

,באמצעשם-אילטעמנונמצאת,הקצרבטווחלפחות,האמתכיאחתלאאמרנואנוכי,נציין

.מעליהוקצתהחשמלחברתלתחזיתיותרקרובכנראה



גיבוי טובה לחובתוכנית-הביקוש המקומי ; מהווה את לשון המאזנייםמלוויתןהיצוא 

2022-משק הגז הישראלי ב

21.4TCF-( 5קידוח לוויתן )בעדכון האחרון בלוויתןהכוללת הכמות *     

2021החברה צופה תחילת הפקה בשנת -הערכה מחמירה שלנו : יאן'אנרג**  
FLNGאינו כולל יצוא מורכב באמצעות בלוויתןשל השותפים התרחיש ***

***

UPSTREAM: אנרגיה

שוק מקומי /יצוא
BCM
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- Upstreamמהחשמל בישראל מופק כיום מגז טבעי66%-כ: סקטור הגז

:קייםעדיין ( וכנגזר מכך לגז הטבעי)הפער בין התחזיות לביקוש חשמל בישראל 
:פי התחזיות-על, להלן שיעור הגידול השנתי של הביקושים לגז טבעי בטווח הבינוני

.ארוכת הטווח במחירי השוק של נכסי גז ישראלים

2017-2022תחזיות  מעודכנות לקצב גידול הביקוש לחשמל שנים 

2.8%(בנדיבות0החשמל רשות 

BDO – 3.7%לפני עדכון* בלוויתןשותפי

UPSTREAM: אנרגיה



פטרליוםותמר ישראמקודולר לפי מיליאד9או 7.6: פירוט הנחות ורגישויות לשווי מאגר תמר

UPSTREAM: אנרגיה

-WACCשיעור  היוון לפי  :  נגזר לפי ההנחות הבאות-מיליארד דולר7.6-כשווי 1.
מחיר הגז מוקפא לאורך חיי המאגר  , (מחושב לפי מבנה ההון של החברה)8.3%

שנתי עד לירידה הדרגתית  9.6BCM-וכמות על כ$ 4מוקפא על 2021החל משנת 
.בעשור האחרון

WACCשיעור  היוון לפי  :  מיליארד דולר ר נגזר לפי ההנחות הבאות8.25-שווי כ2.
מחיר הגז מוקפא לאורך חיי המאגר  , (מחושב לפי מבנה ההון של החברה)7.5%-

שנתי עד לירידה הדרגתית  9.6BCM-וכמות על כ$ 4מוקפא על 2021החל משנת 
.בעשור האחרון

שיעור  היוון לפי  :נגזר לפי ההנחות הבאות-מיליארד דולר 8.6-שווי כ3.

WACC–מחיר הגז מוקפא לאורך חיי , (מחושב לפי מבנה ההון של החברה)7.5%-כ

שנתי עד לירידה הדרגתית  9.6BCM-וכמות על כ$ 5על 2021המאגר החל משנת 
בעשור האחר

מיליארד 11-ל9וכמובן התרחישים האופטימיים  שגוזרים למאגר שווי של בין 4.
דולר ברמות המחירים והנוכחיות ובכמויות הנוכחיות כאשר מקפיאים את התוצאות  

.  הנוכחיות ובהמשך מציבים את התחזיות של השותפים במאגר



ע ישראליים"חדר עסקאות ני
חטיבת שוקי הון

שוקי הוןלאומי 

!תודה רבה על ההקשבה

לאומי שוקי הון


