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 GLOBAL Xמחקרי קרנות הסל של

מימן -מילה האחרונה  ה

  21 -אפס פליטות היא אחד היעדים הגלובליים הדחופים של המאה ה ה שלהשגת רמ

 . שמטרתה לטפל בבעיה זוהמימן הוא גורם מפתח בכל תוכנית ו

עליית הוצג נושא בסתיו שעבר שפרסמנו  דוחבכדור הארץ משתנה לרעה.  םאקלי

שאלה מדוע עובדה זו מהווה איום קיומי על מיליארדי נדונה הוהגלובלית הטמפרטורות 

, גלי והולכים , אסונות טבע מתרביםבשקיעת חופיםמתבטא הבני אדם ברחבי העולם, 

בתור השנה  2016את שנת  2020שנת השיגה חום קטלניים וכלכלות קורסות. מאז, 

כבר מגיעות לרמות חדשות  2021שנרשמה אי פעם והטמפרטורות בשנת  החמה ביותר

במשך שלושה  רק לאחרונהבפורטלנד שבמדינת אורגון נרשמו  1,2. קטלניות לא פעםו

מהממוצעים  4.5ºC -של כל הזמנים, שהיו גבוהים בכ שיאי טמפרטורהימים רצופים 

גם במקומות אחרים  3,4ם.בני אד 116ההיסטוריים של חודש יוני והובילו למותם של 

התושבים בסיביר, מוסקבה ובכל רחבי מרכז ומזרח אירופה, בכללם ברחבי העולם, 

 .נשאר קבועשל שינויים אלה  המקוראולם,  5גלי חום דומים.סובלים מ

נושאים ני האדם בו )2CO(בפחמן דו חמצני  קורהמההתחממות הגלובלית מ 75%-כ

מאז תחילתה של המהפכה  47% -חמצני ב-ריכוזי הפחמן הדו הגדלתעל באחריות 

בלבד מעל הרמות ששררו  1.5ºC -מקובל לחשוב שהגבלת ההתחממות ל 6,7התעשיית.

 כזו  רמה . את סיכוני האקליםבאופן ממשי לפני המהפכה התעשייתית יכולה להגביל 

    חמצני -הפחמן הדופליטות  להקטין אתצליח נ 2030 שנת אם עד ניתנת להשגה,

מעבר לייצור חשמל ממקורות   8. 2010הרמות שנמדדו בשנת לעומת  45%-ב

מתחדשים וחשמול מגזרים כלכליים שעדיין תלויים בדלק מאובנים, חיוניים להשגת 

שאי אפשר לחשמל ותהליכים תעשייתיים רבים שלמים במשק יש מגזרים אך , מטרה זו

מייצרים פליטות שאינן קשורות לאנרגיה. המימן יכול להציע פתרונות ולסגור פערים 

 תחומים אלה.בבדיוק 

להלן נחקור את התפקיד החיוני שיהיה, כנראה, למימן במסגרת השאיפה  עבודהב

 שינויי האקלים. צמצוםפליטות נטו ולאפס ל

 עיקריותמסקנות 

  מגזרים קשים לחשמול, כגון בפחמן השימוש ב בהפחתתמימן יכול לסייע
תעבורה, מבנים ותעשייה

  את עלות ייצור המימן מפחיתהאנרגיה מתחדשת זולה יותר וזמינה בשפע

 כלי רכב,  המשמש להנעתיכולים לייצר חשמל נטול פחמן  ייםתאי דלק מימנ
 בניינים ועוד חימום

 של אנרגיה מתחדשת משתניםהוות פתרון לאחסון מקורות מימן יכול ל

: אנרגיה מתחדשת היא פתרון מוגבלשרת הקרקעהכ
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 חלקן שלתהליך המעבר לחשמל נקי נמצא בעיצומו, אך זה כשלעצמו אינו מספיק. 
יותר  2%, 2020בשנת  29% -חשמל בעולם הגיע לה בייצורהאנרגיות המתחדשות 

אלא שמשתמשי קצה  9. 2010יותר מאשר בשנת  10%וכמעט  2019מאשר בשנת 
( מסך צריכת האנרגיה הכללית. 2019בשנת  17%בחשמל מייצגים רק חלק קטן )

תהליכים הבניינים והתעבורה, המגזרי הם , הצרכנים , שהם רוב רובם שליתרה
ך, אף ששיעור השימוש באנרגיה מתחדשת ממשיך לגדול בתחום כ 10תעשייתיים.ה

 מעבר לאנרגיה נקייה בכל המגזרים. תדורש השימוש בפחם הפחתתייצור החשמל, 
 

פליטות המאופיין בבניינים, תעבורה ותעשייה ממשיכים להיות תלויים בדלק מאובנים 
מצריכת האנרגיה  12.6%היוו המקורות המתחדשים רק  2020ברמות גבוהות. בשנת 

מגזרים יכול לשנות משמעותית את תמהיל הצריכה יתר החשמול ישיר של  11.ראשוניתה
מקורות מתחדשים, אלא שחשמול אינו תמיד בר ביצוע או כיוון הגדלת משקלם של ל

חייבת להיות מבוססת על מקורות של מגזרים אלה מכאן שצריכת האנרגיה  .אפשרי
 .המימן נכנס לתמונה . כאןפליטותאפס אחרים בעלי 

 
 מדוע מימן?

 

 בעל ) 2H(הנפוץ והקל ביותר ביקום. בתנאים רגילים, מימן הוא גז  היסודהמימן הוא 

לעומת  אנרגיה ביחס למשקלמכיל פי שלושה יותר והוא  ,פוטנציאל עצום כנושא אנרגיה

אחרים בצורת  ליסודותקשור כשהוא על פני כדור הארץ, הוא מופיע בטבע רק  12בנזין.

כדי להשתמש בו  2H -לבודד אותו כויש , )4CH(ומתאן  )O2H(מולקולות כגון מים 

 תהליך שאנו מכנים ייצור מימן. –כשלעצמו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתהליך חומר גלם יום בעיקר ככ, המימן משמש כמקור אנרגיה למרות הפוטנציאל שלו

כמעט כל כמות המימן הזאת מיוצרת זיקוק נפט, בטיפול במתכות ובייצור דשנים. 

או גזיפיקציה קיטור באמצעות שיטות עתירות דלק מאובנים של רפורמציה של מתאן 

ייצור מימן בתהליכי , )IEA(סוכנות האנרגיה הבינלאומית  לפי 13)מימן אפור(.

והתוצאה היא  ,מהפחם הגלובלי 2% -מהגז הטבעי הגלובלי וב 6%-משתמשים ב

הנפוץ ביותר ביקום, אך הוא מופיע באופן טבעי על כדור הארץ רק  היסודהמימן הוא 

 אחרים ליסודותקשור כשהוא בצורת מולקולה, 

 מים

 תאןמ

 הרכיב העיקרי בגז טבעי

 אמוניה

 נפוצה בדשנים
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מימן לא חייב להיות האולם, ייצור  14פליטות פחמן דו חמצני בשנה. טון 830 -מלמעלה 

חמן. השימוש בפ להפחתתעתיר פליטות, והפוטנציאל שלו כמקור אנרגיה יכול לתרום 

טריליון דולר  תוך ייצור  11אפשר לייצר שוק מימן בשווי  2050האמת היא שעד שנת 

טון לשנה -מגה 70-נתי למימן מכמות פחמן נמוכה עד אפסית, ולהגדיל את הביקוש הש

 15.כמתואר לעיל 1.5ºCהתחממות של היעד של טון בתרחיש -מגה 613-כיום, ל

 

 (CCS)יכולות להשתמש בשיטות לכידה ואחסון של פחמן  קיימות היוםשיטות הייצור ה

מימן המיוצר בשיטות  16בעתיד. 85-95% כדי על מנת להקטין את הפליטות, אולי עד

אלה מכונה "מימן כחול". חשוב לציין ששיטת ייצור אחרת של מימן, המכונה 

. אלקטרוליזה של מים כלל ר מימן ללא פליטותו, היא בעלת פוטנציאל לייצ"אלקטרוליזה"

זרם חשמלי.  באמצעותהיא תהליך פיצול מולקולות של מים למולקולות מימן וחמצן 

, המשתמש בחשמל ממקור אלקטרוליזהמבוצעת בתוך מכשיר אלקטרוליזה הלמעשה, 

כשחשמל זה מגיע ממקור  17."מימן אלקטרוליטי"אנרגיה חיצוני על מנת לייצר מימן, או 

אפס ייצור המימן הוא תהליך בעל  ים,וולטאי-פוטוסולריים  יםאנרגיה נקי, כגון רוח או תא

 ק".המימן הנוצר במהלכו מכונה "מימן ירו, ות אפסופליט

 

  )2H(שלושה גווני מימן 

 

 שיעור מקור)ות( תהליך צבע
 פחמן

מימן 
 אפור

 קיטור רפורמציה של מתאן (SMR) 

 גזיפיקציה 

 מתאן 

 פחם 
 גבוהה

מימן 
 חולכ

 SMR  עם לכידה ואחסון של פחם
(CCS) 

  גזיפיקציה עםCCS 

 מתאן 

 נמוכה פחם 

חשמל   אלקטרוליזה   מימן ירוק
 מתחדש

 אפס פחמן

 IRENA (2020), Global X ETFs, July 2021מקור: 

 

אף שלכל גווני המימן יש פוטנציאל אנרגטי שיכול להפוך לחשמל בתאי דלק בלי לשחרר 

פליטות ישירות, המפתח לעתידה של כלכלת המימן הוא שיטות ייצור דלות פחם. מימן 

שבהם חשמול אינו פתרון  ,מגזרים לעילבאנרגיה נקייה להביא לשימוש בדל פחמן יכול 

להפוך  יוכלולהקטין את הפליטות באין ספור דרכים נוספות. אולם, פתרון זה  ,מעשי

 רק כאשר יתרחש מעבר משמעותי למימן ירוק. ילמציאות

 

 להפוך את כלכלת המימן למציאות 

 

חלק קטן ממנו רק ו ,היא קטנה מאודאלקטרוליזה כמות המימן המיוצרת כיום האמצעות 

, 2021ם שייצור מימן ירוק הוא תהליך יקר. נכון לחודש מרץ משו מדוע? 18.ירוק הוא

דולר לק"ג מימן  1.80-דולר לק"ג, בהשוואה ל 3-6.5עלות הייצור של מימן ירוק היא 

ההתקדמות  משקפים אתאולם, נתונים אלה אינם  19דולר לק"ג מימן כחול. 2.40 -אפור ו

          הסתכמה עלות ייצורו של מימן ירוק  2010בשנת , שכן בעשור האחרון בתחום

 20יותר מאשר היום. 2.6פי בערך דולר לק"ג, כלומר  15-10 -ב

 

באופן  יותהליך האלקטרוליזה השל עלות הזמינותהשל אנרגיה מתחדשת והעלות וה

. אך יםנוח יםמימן ירוק במחירשל שהגבילו את ייצורו  היסטורי הגורמים המרכזיים

מכשולים אלה נעלמים והולכים. האנרגיה המתחדשת זולה וזמינה היום יותר מאי פעם. 

 17.5בקירוב בתחום אנרגיית הרוח ופי  4פי בעשור האחרון, עלתה קיבולת הייצור 
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של החשמל  (levelized cost)בשעה שהעלות המפולסת בתחום אנרגיית השמש, 

 הדיווח Hydrogen Council -ת והנראה שמגמה זו נמשכ 21,22. 80%-ירדה בכ

 15%בעד כדי חזקה מהצפוי האנרגיות המתחדשות שהירידה בעלויות  2021בפברואר 

 .האלקטרוליזה מניעות ייצור זול יותרשיטת העלויות היורדות של בדומה לכך, גם  23.

 -וב 2020 -ל 2010בין השנים  60% -האלקטרוליזה ירדה בתהליך עלות ההון של 

 אלקטרוליזה מכשיר שהצפי החדש לעלות  Hydrogen Council -ה הדיווח 2021

 24,25. 2020מהצפי שלה בשנת  30-50% -נמוך ב 2030בשנת 

 

 
  

 

-7התפתחויות אלה עשויות להשוות את מחירי המימן הירוק למחירי המימן האפור תוך 

בתרחיש של , במיוחד ותחומים בכמה וכמה אזורים מגמהשנים ולהוביל לשינוי  13

אופטימית, אך היא אינה בלתי  תחזיתזו אמנם  26על פליטות פחמן.מיסים הטלת 

מציאותית. המימן מושך תשומת לב והשקעות משמעותיות בשנים האחרונות. נכון 

 30מדינות על כוונה להשיג אפס פליטות נטו,  75 -הכריזו יותר מ 2021לתחילת 

עולם התחייבו להשקיע וממשלות ברחבי ה ,מדינות התוו תוכניות מוגדרות ליישומי מימן

בבחינה של המגזר הפרטי אפשר  27מיליארד דולר בשרשרת הערך של המימן. 70

נמצאים  ,מיליארד דולר 300-בשווי של כ ,לראות שמאות מיזמים הקשורים למימן

 -לדברי האולם, כלכלה שמחויבת במלואה למימן זקוקה  28בעיצומם או בשלבי תכנון.

Energy Transitions Commission 15 -להשקעות משמעותיות נוספות, שיסתכמו בכ 

 .2050עד שנת מהיום וטריליון דולר 

 

-ברלשימוש שירו את הקרקע אנו מצפים שעלויות הייצור של מימן ירוק ימשיכו לרדת ויכ

  29במימן ירוק. קיימה

 

 

 

 פחמןב השימוש להפחתתמאמצים התאי דלק ובשימוש במימן 

העלויות היורדות של תהליך האלקטרוליזה מניעות תוכניות לתוספת משמעותית 

 אלקטרוליזה בשנים הבאותבהספקי ה

 (אלקטרוליזה )מגה וואט/שנה הספקתוספת 

 ןמתוכנ הספק. *2020ביוני  IEAהנתונים פורסמו ע"י הערה: 

 IEA (2020), Hydrogen, IEA, Parisמקור: 
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ומלא לשימוש  כתחליף מיידי ולאבתהליכים תעשייתיים, כתשומה בחשמל  השימוש

בהקשר של אנרגיה נקייה, חשמול עקיף  30., מכונה "חשמול עקיף"ק מאובניםבדל

כאשר מייצרים מימן באמצעות אלקטרוליזה. תאי דלק יכולים להשתמש  מתרחש

( )רדוקסזה ולייצר זרם חשמלי באמצעות יצירת תגובה אלקטרוכימית כבחשמול עקיף 

עלות המימן תוכל ש בהנחה חום ומים., שתוצרי הלוואי שלה הם רק בין מימן וחמצן

להשגת  בדרך משמעותי הישגיהיו  נייםלהתחרות בעלות דלק המאובנים, תאי דלק מימ

 פליטות נטו במגזרי התעבורה והבניין.אפס 

 

במנועים חשמליים  משתמשים (FCEVs)המבוססים על תאי דלק  יםכלי רכב חשמלי

. אך (BEVs)ת, בדומה לכלי הרכב החשמליים המבוססים על סוללות ופליטאפס בעלי 

מונעים על ידי תאי דלק המשתמשים במימן,  FCEVs -, מנועי הBEVsשלא כמו 

המאוחסן בצורת גז מימן במכלים שנמצאים בתוך כלי הרכב, ועל ידי החמצן שבאוויר 

רבים מהיתרונות לעומת  BEVs -חולקים עם ה FCEVs .חשמל יציבזרם  לייצורכדלק 

, בכללם פחות תחזוקה, אפס פליטות ונהיגה (ICE)כלי רכב בעלי מנועי בעירה פנימית 

מאחסנים חשמל באופן  FCEVsשקטה יותר. אך יש להם גם יתרונות רבים משלהם. 

 BEVs -היון הכבדות שבהן משתמשים -עקיף כמימן ואין להם צורך בסוללות הליתיום

כדי לאחסן חשמל. כתוצאה מכך, כלי רכב אלה קלים יותר משמעותית, יש להם טווח 

מצד שני,  31נסיעה גדול יותר, הם פועלים בכל טמפרטורה וזמן התדלוק שלהם מינימלי.

מבחינה אנרגטית, משום שהם מאבדים אנרגיה  BEVs-יעילים פחות מה FCEVs -ה

באופן ישיר ו ,ור המימן באמצעות אלקטרוליזהבתהליך ייצבאופן עקיף בצורת חום 

 כשתאי הדלק מייצרים חשמל.

 

ולצרכנים פוטנציאליים מוצע בינתיים מבחר  חיתוליונמצא עדיין ב FCEVs -תחום ה

מהווה אתגר נוסף, משום שבכל העולם יש  FCEVמוגבל של כלי רכב כאלה. תדלוק 

אפשר להתעודד מהעובדה שהפריסה של  32.מימניותתחנות תדלוק  550כיום רק 

בבנייה או נמצאות כיום תחנות כאלה  170-אלה נמצאת בעלייה, והתדלוק התחנות 

אנחנו מצפים להאצה במגמת התרחבות זו עם העלייה  33בשלבי תכנון )מחוץ לארה"ב(.

פחמן. השימוש בתוכניות הגלובליות לצמצום ל FCEVsהכנסת בייצור המימן הירוק ו

החשמול מגמת לציין שכלי רכב חשמליים מסורתיים ממשיכים להיות חלק חיוני מחשוב 

ואין תוכניות להחליף אותם בכלי רכב חשמליים המבוססים על תאי דלק.  ת,הכללי

 -כמצוין לעיל, לכל אחד מסוגי כלי הרכב יש חוזקות וחולשות משלו. אנחנו סבורים שה

BEVs  סעים בעלות מנוע הבערה הפנימיתיותר למכוניות הנוההם החלופה הטובה, 

מלא את צורכי התנועה שלהם יכולים ללטווחי נסיעה משמעותיים ו יםזקוקלמי שאינם 

הם חלופה FCEVs לעומת זאת,  .לפני התרוקנות מלאה של הסוללה בין טעינה לטעינה

משאיות, אוטובוסים טובה לכלי רכב בעלי מנוע בערה פנימית למרחקים ארוכים, כגון 

מציעים טווחי נסיעה ארוכים  FCEVs בינוניים עד כבדים.וכלי רכב עירוניים -בין

במידה ניכרת, מאפיין במשקלם והם גם קלים יותר  BEVs -משמעותית מאלה של ה

 קנסותחשוב לכלי רכב שמשנעים מטענים כבדים ונתונים לעתים קרובות להגבלות ו

 למשקל. הקשורים
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 ברובם משתמשיםשבניינים ב ,השימוש בפחמן חתתפלסייע בה פוטנציאליש גם  למימן

 אחר מגזר הבניינים מפגרבחשמול הבגז טבעי או בנפט לצורכי חימום וחשמל. קצב 

 המגזרים אחרים, בעיקר משום שיש מספר מוגבל של חלופות שמתחרות במחירי הגז

, תאי דלק מימניים לטכנולוגיה משולבת של Hydrogen Council -ה לפי. אולם, הטבעי

. 2030חלופה דלת פחמן בת קיימה כבר בשנת כיוכלו לשמש  (FC CHP)חום וחשמל 
34 FC CHP חשמל להנעה בדרך זהה לדרך שבה תא דלק ב יםמייצר- FCEV  עושה

מים וחללים.  לחימוםהדלק,  יתאנוצר בהבחום  יםמשתמשבנוסף לכך הם זאת, אך 

 מהפליטות 25%מהאנרגיה הגלובלית ומייצרים  33%לנוכח העובדה שבניינים צורכים 

תפקיד  ימלאוופתרונות מבוססי מימן אחרים  FC CHP -, אנחנו צופים שותהגלובלי

 35פחמן במגזר זה.השימוש בלהפחתת  םחשוב במאמצי

 

 בעזרת מימן ירוק משתנותאנרגיות מתחדשות בשימוש 

 

 לייצורזולה הוא המפתח  אנרגיה מתחדשתשל יותר כמויות גדולות כאמור לעיל, ייצור 

א דרישה בסיסית לשילוב וכיווני. אחסון אנרגיה ה-א דווה הזה התהליך בל, אמימן ירוק

 ןכמו אנרגיית רוח ותאים סולריים, שבה (VRE) משתנותשל אנרגיות מתחדשות נרחב 

יכול לייצר כמות  VREגורמים סביבתיים משפיעים ישירות על ייצור החשמל. מקור 

שילוב סוגים רבים  36חשמל גבוהה או נמוכה מהביקוש, בהתאם למצב הרוח או השמש.

יעיל של יכול למלא פערים יומיים או עונתיים בייצור החשמל, אך אחסון  VREשל 

 אנרגיה מתחדשת מציע גמישות רבה יותר ומאפשר שימוש יצירתי בחשמל עודף.

 

 

 

 

 

במספר התחנות עשוי  גידול, נדירותהן  מימניותאף שתחנות תדלוק 

 FCEVs -להצביע על ביקוש עתידי ל

 בסוף השנה )# תחנות( מימניותתחנות תדלוק 
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יתרונות רבים, משום שהוא יכול לאחסן ב שמצטייניםמאפייני אחסון  הוא בעלמימן ירוק 

יון -חשמל, שלא כמו סוללות ליתיוםבייצור האנרגיה שתענה על התנודות העונתיות 

אובדן אנרגיה בצורת חום  חרף 37ת.וומתרוקנבהדרגה ת אנרגיה ות, אשר מאבדונטענ

ן אוחסמא ושומר על פוטנציאל האנרגיה שלו, כל עוד ה 2H -במהלך האלקטרוליזה, ה

. מאפיין ייחודי זה מציע יתרונות מעבר לאספקת אנרגיה לפי ביקוש; הוא ורה נכונהבצ

את קצב החזרת העלויות  ובתורמשפר שדבר יכול לעזור בייצוב מחירי החשמל, 

כשיצרני אנרגיות מתחדשות יגדילו את השקעותיהם   38.נוספת ת קיבולתגדלהומאפשר 

בטכנולוגיות אלקטרוליזה כדי להגדיל את קיבולת האחסון של המימן, יוזלו ממילא גם 

 .וחוזר חלילה המימן הירוקמחירי הייצור של 

 

   השקעה במימן

הנפוץ ביותר ביקום ותרכובות מבוססות מימן הן חלק מחיינו  היסודמימן הוא אף שה

לחזית שיקולי המדיניות, פיתוח המיזמים רק לאחרונה  הוא חדר, היום יומיים

וההשקעות. אנחנו סבורים שהמימן מייצג את הדור הבא של הטכנולוגיות הנקיות, משום 

שמל. המימן נמצא השימוש בפחמן לא רק במגזר ייצור הח להפחתתשהוא מציע מסלול 

אמנם רק בשלבי חדירה התחלתיים, אך השקעה במימן ובטכנולוגיות נקיות אחרות 

המעצבות מחדש את העולם בתחום החדשנות בת גביות הרוחות ה, לדעתנו, מתיהנה

   ימה.יהק

 

 

אחסון אנרגיה לטווח ארוך יכול לאפשר שילוב של אנרגיה מתחדשת 
 בסוללות, יכול לענות על צרכים אלה.. מימן, שלא כמו אחסון משתנה

 

 תבניות ייצור חשמל ממקורות רוח ושמש

ה
גי

ר
אנ

ת 
נו

מי
ז

 
ה

גי
ר
אנ

ת 
נו

מי
ז

 

 יומי

 עונתי

 סתיו קיץ אביב חורף

 רוח

ביקוש לאחסון 

 אנרגיה

ביקוש לאחסון 

 אנרגיה

 סולרי

 סולרי

 ביקוש שיא

 רוח

 ביקוש שיא ביקוש שיא

והוא אינו משקף נתונים  זה הוא למטרות הדגמה בלבדהערה: גרף 

 מדויקים או משוערים.

 Congressional Research Service, Global X EFTs, July 2021מקור: 

 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/


  קרנות הסל שלנו

 מחקר

  עדכונים

 מדיניות פרטיות

 אודות

 קשריצירת 

 

 
 

8 

           

 

 

 

, HYDR -סיכונים, בכללם אובדן אפשרי של הקרן. מספר החברות שבהן אפשר להשקיע בתחום הות כרוכות בהשקע
עם תחרות עזה, מחזורי חיים קצרים של מוצרים והתיישנות  לרובמוגבל. חברות מימן מתמודדות עשוי להיות 

ביקוש והיצע של אנרגיה מתחדשת, בתנודות במחירי האנרגיה ומאוד לחשופות פוטנציאלית מהירה של מוצרים. הן 
. השקעות בחברות קטנות יחסית מציגות של ממשלותולתקנות ושינויים אחרים במדיניות  סובסידיותלתמריצי מס, ל

 אינו מגוון. HYDR -בדרך כלל תנודתיות גבוהה יותר. תחום ה
 

( ואינן נפדות באופן נפרד מהקרן. עמלות ברוקראג' NAVוק )לא מניות של קרנות סל נרכשות ונמכרות במחירי ש
 מקטינות את התשואה .

 
אלה ומידע נוסף אפשר למצוא  פרטים. של הקרן שקלו בזהירות את יעדי ההשקעה, הסיכונים, החיובים וההוצאות

התשקיפים . אנא, קראו את globalxetfs.com -המלאים או המקוצרים של הקרן, אשר ניתן להשיג ב בתשקיפים
 לפני ההשקעה. בתשומת לב

 
Global X Management Company LLC  הינה יועצת של קרנותGlobal X.  הקרנות מופצות על ידי חברתSEI 
Investments Distribution Co. (SIDCO)אשר אין לה קשר ל ,- Global X Management Company LLC או ל- 

Mirae Asset Global Investments קרנות .Global X  אינן מקבלות תמיכה, המלצות, ואינן מונפקות, נמכרות או
ההשקעה בקרנות  גם אינה מפרסמת כל התייחסות באשר לכדאיות Solactive AG -ו Solactive AGמקודמות על ידי 

Global X . אף אחת מהחברותSIDCO ,Global X או ,Mirae Asset Global Investments אינה קשורה ל- 
Solactive AG. 

 
מן מוגדרת ואינה מתיימרת למסור תחזית לאירועים עתידיים, או ערבות זעבודה זו מייצגת הערכת שוק בנקודת 

עצה מחקרית או המלצה להשקעה באשר לקרן או למניה מסוימת מידע שבעבודה זו ב ראותלתוצאות עתידיות. אין ל
 כלשהי.
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