לעולם בעקבות השמש
החדשות הטובות :מחיר החשמל הסולארי מתקרב למחיר החשמל מהרשת .החדשות הרעות :בדרך ליעד יהיו
עוד קיצוצי עלויות ,ארגון מחדש ומיזוגים .האם יכולים המשקיעים להרוויח בדרך? ומי תשרוד את המשבר?
במבט מהצד זה נראה פרדוקס .אשתקד נרשם שיא של  26ג'יגה-ואט בהתקנות של אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית
ברחבי העולם ,גידול של  30%לעומת  .2010שיעור דומה של התקנות סולאריות צפוי גם השנה למרות קיצוץ
התמיכה בטכנולוגיה בחלק מהמדינות.
מחיר המודולים הסולאריים צנח מ 4 -דולר לוואט ב 2008 -ל 1 -דולר לוואט בינואר  ,2012על פי 'מקינזי' ,והגביר את
כושר ההתחרות של אנרגיה סולארית מול מקורות קונבנציונליים ביותר ויותר שוקי חשמל .התחזיות לטווח הבינוני
צופות למגזר הסולארי התרחבות עצומה ומעבר מתעשייה מסובסדת לכזו שיכולה לעמוד על רגליה.
אבל הגידול הדרמטי בהתקנות סולאריות והעתיד הוורוד של התחזיות לטווח הבינוני מלווה בצניחה מסחררת בשווי
המניות של החברות הנסחרות ,ובגל פשיטות רגל של חברות מובילות לשעבר .באפריל קרסה החברה הגרמנית 'קיו
סל' ,מיצרניות התאים הסולאריים המובילות בשוק ,ששוויה נאמד ביותר מ 9 -מיליארד אירו ) 12מיליארד דולר( ב-
 .2007בשנה שעברה קרסה יצרנית המודולים 'סולינדרה' מארה"ב ועוד חברות רבות אחרות ומוכרות פחות פשטו
את הרגל.
המגזר הסולארי נלכד בתנועת מלקחיים .עלייתן של היצרניות הסיניות מחד והיקף ההשקעות הגלובליות בכושר
הייצור מאידך יצרו שפע של היצע .כושר הייצור הסולארי הגיע בשנה שעברה לשיא של  68ג'יגה-ואט ,כמעט פי
שלושה יותר מהביקוש ב .2011 -ההיצע הגבוה נרשם בשווקים מרכזיים ,ובעיקר בגרמניה ואיטליה שהיוו כמעט חצי
מהשוק העולמי בשנה שעברה ,במקביל לקיצוץ תעריפי ההזנה לחשמל מתחנות כוח סולאריות.
 2011הייתה שנה מוצלחת למדי והשוק הסולארי צמח בשליש ,אבל הבעיה היא ששיעור הקיצוץ בסובסידיות והגידול
בכושר הייצור הולכים וגדלים ,סבור אליסטר בישופ ,מבית ההשקעות 'בלאק רוק' בלונדון ,המנהל תיקי השקעות
בנכסי אנרגיה מתחדשת בשווי  2מיליארד דולר.
זה תרם לקריסת מחירים .מחיר המודולים ירד ב 40% -ב 2010 -ועוד  10%ברבעון הראשון של  .2011כמעט כל
היצרנים מפסידים כסף ברמת המחירים הנוכחית ,אומר בישופ.
מי ישרוד בעוד  4 – 3שנים?
תמונת הביקוש עדיין אינה ברורה .הירידה במחירים והקיצוצים הצפויים בתעריפי ההזנה הגדילו את הביקוש ,כי
הקונים רוצים לשריין תעריפים נוחים לפני השינויים .ובנוסף צצים שווקים חדשים.
קולם אוקונור ,מבית ההשקעות 'קליינוורט בנסון' בדבלין ,מעריך שעיקר הביקוש לאנרגיה סולארית יוסט מגוש האירו
לשווקים המתעוררים בצפון אמריקה ,באסיה ,ובעיקר בסין ,וכי לתעשייה ייקח זמן להסתגל לכך.
מובן שהשינויים בתעשייה הובילו לבריחת משקיעים וניכר בעליל שהם ממתינים להתבהרות התמונה .לדוגמה ,בית
ההשקעות  SAMבציריך נהג לנקוט שיעור חשיפה של  20%לאנרגיה סולארית מתוך  1מיליארד דולר ההשקעות
באנרגיה חלופית .כעת צומצם לגמרי שיעור החשיפה ,ובבית ההשקעות צופים החמרה במצב.
בית ההשקעות 'בלאק רוק' משקיע כעת באנרגיה סולארית רק  5%מנכסי קרן 'ניו אנרג'י' ,שהיקפם  2מיליארד דולר,
לעומת  20%בהשקעות גלובאליות באנרגיה חדשנית .ב'בלאק רוק' נוקטים זהירות ,אבל מעוניינים בחשיפה חלקית
למגזר הסולארי ומשקיעים בחברת הכימיקלים הגרמנית 'וקר כמי' ,שחטיבת הפוליסיליקון שלה מניבה כמעט שליש
מהכנסותיה ,וביצרניות המודולים הסיניות 'ינגלי סולאר' ו'טרינה סולאר'.
למרות זהירות המשקיעים אפשר למצוא הזדמנויות גם במגזר בעייתי .לדוגמה ,משקיעים זריזים יכולים לנצל לטובה
את פעילות המיזוגים והרכישות בתעשייה המתגבשת.
כמה חברות גדולות כבר חדרו לתוך המגזר הסולארי .אשתקד רכשה ענקית הנפט הצרפתית 'טוטאל' את 'סאן
פאואר' ,בהשקעה של קצת יותר מ 1.5 -מיליארד דולר ,וב 2010 -רכשה חברת הכימיקלים 'האנואה' מדרום קוריאה
מחצית מהחברה הסינית' ,סולארפאן' ,בהשקעה של  370מיליון דולר.
אך ייתכן ש'טוטאל' מיהרה לפעול ,סבור אוקונור מ'קליינוורט בנסון' .תאגידי ענק אחרים ,כגון 'סמסונג' ,עוד בוחנים
את המגזר ומחכים לרגע הנכון בעוד ערך הנכסים ממשיך לרדת.

אנליסטים אחרים סבורים שקצב ההתקדמות המהיר של התעשייה מאיץ את ההתיישנות של טכנולוגיות הייצור,
ומשום כך הגיוני יותר שהיצרניות הקיימות תגדלנה בטבעיות ושהמתחרים החדשים יפתחו בעצמם כושר ייצור במקום
לרכוש אותו.
קתרינה סאפונר ,ראש המחלק למחקר טכנולוגיות ירוקות בבית ההשקעות ' CAשוורה' בצרפת מסכימה שייתכנו כמה
רכישות ,אך לא תופתע אם הן יקרו בעקבות פשיטות רגל.
מקטע אחד של המגזר הסולארי שעשוי להרוויח מירידת המחירים הוא הפצה ופיתוח פרויקטים ,אך המתקינים ברמה
הקמעונית יתקשו להתמודד עם המשך הירידה במחירים .הירידה במחירי המודולים היא לטובה ,אבל ירידת המחירים
הרצופה מקשה עליהם כי המלאי שלהם מאבד מערכו ,מסביר אוקונור מ'קליינוורט בנסון'.
פיתוח פרויקטים הוא כנראה הנושא המעניין ביותר' .פירסט סולאר' מקימה כמה פרויקטים גדולים בארה"ב ,שם
אפשר להשיג תשואה מכובדת.
ב'בנק אוף אמריקה מריל לינץ'' ממליצים לרכוש את המניות של ' GCLפולי' ,יצרנית הפוליסיליקון ומפעילת האנרגיה
המתחדשת מהונג קונג .בבנק מציינים את התשואה מפיתוח מיזמים בכושר של  500מגה-ואט בארה"ב שהגיעה ל-
 .15% - 12%בבנק מציינים ששוק המיזמים הסולאריים בארה"ב נעשה צפוף ,אך זוקפים לזכות ' GCLפולי' ביצוע
מוצלח של מיזם צנרת משמעותי בתשואה אטרקטיבית.
המגזר הסולארי הפך לחביב קרנות הגידור התרות אחר מניות מאכזבות ,והדבר תורם לתנודתיות במחירי המניות,
אבל אפילו כאן קשה להרוויח כסף ,אומר אדם קרופ ,סגן נשיא מבנק ההשקעות 'ארדור' בניו יורק.
הסברה הרווחת היא שעוד צפויים קשיים משמעותיים בטרם תוכל התעשייה לעמוד בזכות עצמה .התחזית המפוכחת
שפרסמה קתרינה סאפונר מ ' CAשוורה' במארס צופה סיכוי קלוש לשינוי מהותי ברווחיות בענף .כל גידול בביקוש
יתקזז בשחיקת המחירים.
בעוד התעשייה צועדת לקראת תעריפים שווים לתעריפי רשת החשמל ) (grid parityדרושה ירידה נוספת בעלויות.
עלות מודול צריכה לנוע בין  0.5ל 0.9 -אירו לוואט באזורים עם עוצמת שמש נמוכה ובינונית .מכאן שיש צורך להוריד
בחצי את העלויות בכמה חלקים של שרשרת הערך .אפילו השורדים יתקשו לשקם את שולי הרווח ,צופה סאפונר.
כמה חברות שמשקיעים סבורים שישרדו את המשבר בתעשייה ,לפי :Environmental Finance
• יצרנית הציוד הסולארי GT Advanced Technology
• יצרנית פוליסיליקון מובילה שבסיסה בהונג קונגGCL Poly :
• יצרנית תאים פוטו-וולטאיים סינית Trina Solar Energy
• יצרנית תאים פוטו-וולטאיים סינית Yingly Solar
שלושת האחרונות זכו להמלצת "קנה" של בנק אוף אמריקה – מריל לינץ'.
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