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יעוץ כלכלי אסטרטגי
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2017שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

השקעה מקומית גולמית בתשתיות

מיליוני ש"ח

2017 2017 2016 2015 2014 2013 2006

במחירים שוטפים  במחירי 2015

סך כולל)1( 20,268 32,787 26,710 26,456 29,119 33,418 33,173

תחבורה)2( 9,724 13,211 11,328 12,706 14,808 16,339 16,374

אנרגיה)3( 5,316 12,944 8,949 8,075 8,717 11,275 11,014

33% 34% 30% 31% 34% 39% 26% % מסך ההשקעה

תקשורת 2,932 2,709 3,037 2,694 2,381 2,528 2,439

מים)4( 2,171 3,684 3,042 2,532 2,671 2,651 2,704

1.   כולל ערך של פיתוח תשתיות על ידי הממשלה )הכשרת קרקע, מערכות חשמל וביוב וכד'( שלא ניתן לחלוקה בין הענפים.

2.   כולל כבישים, רכבת, נמלי ים ואוויר וכו'.

3.   כולל חשמל, נפט וגז.
4.   כולל מים, התפלת מים וביוב.

פורסם: 04.09.2018.
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התוכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות שפרסמה הממשלה  

-ל2017פרויקטים מתוכננים בין 147כללה , 2017בספטמבר 

רובם  (. $מליארד 34)₪ מיליארד 116-בהיקף של כ, 2021

.האנרגיה והמים, בתחום התחבורה
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2028, השקעות במשק האנרגיה עד סוף העשור

מליארדי דולר

חשמל

4,0004 מגו"ט תחנות כוח - גז טבעי

3,0004.5 מגו"ט תחנות כוח -אנרגיה מתחדשת

1.0אגירה שאובה

2רשת חשמל ורשת חכמה

12סה"כ השקעות בענפי החשמל

נפט וגז

3-4סקרים וכ- 30 קידוחיםחיפושי נפט וגז

1.5-2הרחבת כושר ייצור צנרת ומתקניםתמר שלב ב'

5-7קידוחים צנרת, מתקנים ו-2 כניסות נוספות לגז טבעיפיתוח לוייתן

2.5קידוחים צנרת, מתקנים פיתוח תנין וכריש

1.5תשתיות אחסון, הולכה, חלוקה והסבה של מפעלים לגז

2מתקני מתנול ואמוניה

16-19סה"כ השקעות בענפי הגז טבעי

אחר

3תחנות דלק חדשות  ותשתיות לרכב חשמלי ומונע  CNG ומתנול  דלק ותחבורה

1התייעלות ושימור אנרגיה

4סה"כ

32-35סה"כ השקעות במשק האנרגיה עד 2028

מקורות מימון

25%8-9הון עצמי 

75%24-26הון זר )חוב(

מקור הנתונים: הערכות כלכלני חברת אקו אנרג'י



האתגר המרכזי

מתן מענה להיקף מימון הנדרש לפרויקטים של אנרגיה  

.בעשור הקרוב

?  מאין יבוא המימון❑

מה נדרש כדי להגביר את גיוס  ? כמה יבוא משוק ההון המקומי❑

מבנקים וממשקיעים מוסדיים ישראלים  , ההון מהציבור

,  מה נדרש כדי להביא משקיעים? ל"כמה גיוס הון יידרש מחו❑

?בנקים ומוסדות מימון זרים
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גיוס ההון בבורסה בשנים 2000-2018
במיליארדי דולר, במחירי דצמבר 2017

2001 - 201820182017

(1-10)מינימוםמקסימוםבממוצע לשנה

3145172837גיוס הון בהנפקות בבורסה 

5141211מניות ואופציות

122711516איגרות חוב חברות סקטור פרטי

1523101111איגרות חוב ממשלתיות
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מדד מניות הנפט  

והגז הגיע לשיאו 

10פי , 2013בשנת 

מרמתו לפני 

-תגליות הגז ב

2008.

בשנים האחרונות  

מגמת ירידה עם 

תנודות חריפות  

.  במדד
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א רשומות  "בבורסה בת

-כ, חברות נפט וגז25

ממספר החברות  5.5%

שמניותיהם נסחרות  

6%-וכ( 451)בבורסה 

'  משווי שוק המניות באוק

2017.

חברות הנפט והגז רכזו  

10%-מעט יותר מ

ממחזור המסחר בשוק  

המניות לאחר תגליות  

.  הגז

חלקן במחזור ירד מאז  

והגיע בשנים האחרונות  

קרוב  6%-אל מתחת ל

למשקלן בשוק
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ממצאים עיקריים

להיקפי הסיקור והאווירה השפעה חיובית ומובהקת על תשואות  1)

.המניות

ובעיקר בימי ירידות  , ההשפעה מובהקת בימים של תנודות חדות2)

.  שערים חדות

התקשורת מסקרת באופן לא סימטרי אירועים חיוביים ושליליים  3)

.  בשוק ההון

המושפעים " נאיביים"הממצאים מתיישבים עם מאפייני התנהגות של משקיעים פרטיים 

. בייחוד בימים של ירידות חדות, "עדר"מהתקשורת המודפסת ופועלים כ

השפעת התקשורת ? "רוב מהומה על לא מאומה"

המודפסת על שוק המניות בישראל
"יפעת מחקרי מדיה"בנצי שרייבר בשיתוף , מוסי רוזנבוים, יוסי סעדון

2018אוקטובר , מחקר של בנק ישראל


