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 S&P500-ל יצרנית הרכב החשמלי  כניסתה של  על  עורך המדד  הודעת  נסק אחרי  עניין המשקיעים בטסלה 
שעתיד להתבצע ב-21.12.2020. על רקע ההודעה, האנליסטים מ- Goldman Sachs פירסמו ביום שישי האחרון את 
הערכתם לפיה כניסתה של טסלה למדד תיצור תוספת ביקוש משמעותית מצד קרנות הנאמנות האקטיביות 
בארה"ב. כלכלני Morgan Stanley העריכו בסוף השבוע, כי טסלה נמצאת בדרך לשינוי עמוק במודל העסקי 
שלה - מתפיסה צרה של יצרנית רכב לשילוב של מספר תחומים, החל מתוכנה וטכנולוגיה של אגירת האנרגיה 

וכלה בשירותים וביטוח. 

הטרנספורמציה שעברה החברה, מסטארטאפ שמפסיד כסף לאחת החברות הגדולות במדד הבנצ'מרק, גרם 
למשקיעים להפנות את תשומת ליבם אל חברות קטנות יותר בתחום הרכב החשמלי, וזאת בתקווה שגם הן יעשו 
 את המהפך מחברות שוליים לחברות משמעותיות בתחום הטכנולוגיה והרכב החכם. בין החברות האלו נמנות:

 .Nikola Corp -ו Nio, Lordstown Motors, Li Auto, Ayro

נראה כי ענף התחבורה עובר שורה של תהפוכות חיוביות. כך, לדוגמה, ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, 
ציין לאחרונה כי הוא מתכוון "להעלים" את הרכבים המזהמים עד 2030. דבריו מתחברים לאג'נדה של הנשיא 
האמריקאי החדש, ג'ו ביידן, שקורא לאמץ אנרגיה "נקיה" ורכב חשמלי. עושה רושם שהעולם צועד לכיוון שיתוף 

הפעולה ופיתוח התחומים שמקדמים טיפול במשבר האקלים.
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טסלה בדרך ל-S&P והביקושים בשיא
המשקיעים מזניקים את יצרנית הרכב החשמלי

רינת אשכנזי מנהלת מחקר מדדים בקסם מדדים

המידע המוצג מסופק ע"י קבוצת קסם )להלן: "קסם"( מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ )להלן: "אקסלנס"( כשירות לקוראים למטרות 
אינפורמציה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת 
תשואה או רווח. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הקשורים למידע 
המוצג. אין לראות באמור מידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בנושא. לחברות מקבוצת אקסלנס וקסם יש עניין במידע המוצג. 
המידע האמור מבוסס על הנחות ועשוי להשתנות מעת לעת. במידע עשויים ליפול טעויות וכן לחול שינויי שוק. הנתונים נכונים למועד פרסומם.


