תיאבון בריא לנכסים ירוקים
למרות המצב הכלכלי גדל הביקוש לנכסים המפיקים חשמל מאנרגיה מתחדשת ,בשל התשואה היציבה
והמובטחת ברגולציה .בניגוד לכך ,העניין ברכישת יצרניות של ציוד להפקת אנרגיה מתחדשת  -אינו רב,
ושולטות בו רכישות אסטרטגיות של חברות גדולת .גל המיזוגים שציפו לו אינו נראה לעת עתה באופק.
לאחר שני רבעונים חלשים יחסית  ,שב ברבעון האחרון של  2012היקף הרכישות והמיזוגים במגזר האנרגיה הנקייה
בעולם כמעט לרמה הממוצעת .נכסים בשווי של  13.8מיליארד דולר החליפו ידיים ברבעון האחרון של  ,2012לפי
'בלומברג ניו אנרג'י פייננס' .פחות מההיקף הממוצע ב 3 -השנים האחרונות –  15.5מיליארד דולר ,אולם עלייה
משמעותי לעומת הרבעון הקודם שהסתכם ב 8.3 -מיליארד דולר.
למרות העניין הגובר ניכרת עדיין חולשה משמעותית בשוק .מספר העסקות ,לדוגמה ,נותר נמוך –  ,82והוא זהה
למספר העסקות שנרשמו ברבעון הקודם ,ופחות מ 87 -העסקות שבוצעו ברבעון האחרון של .2011
חוסר האיזון בין הסחר הבריא בנכסי אנרגיה מתחדשת שמפיקים חשמל לבין חוסר העניין ברכישת מניות של חברות
אנרגיה נקייה מעורר דאגה .ברבעון האחרון זינק היקף הסחר בנכסי אנרגיה מתחדשת ל 12.3 -מיליארד דולר ,קרוב
לשיא שנרשם ברבעון השני של  ,2009בעוד שהיקף ההשקעות במניות חברות האנרגיה התכווץ ל 1.3 -מיליארד
דולר ,הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון המקביל ב.2004 -
רכישות רבות של נכסי חברות אנרגיה נקייה ב 2011 -היו תוצאה של פשיטות רגל .לדוגמה' ,סוליברו' ,חטיבת הציפוי
הדק של 'קיו סלס' פושטת הרגל ,שנרכשה על ידי 'ה-אנרג'י הולדינגס' ,שרכשה גם את 'מיא סול'' .וואנקסיטנג',
יצרנית חלפי המכוניות הגדולה ביותר בסין ,קבלה בתחילת פברואר היתר מהוועדה להשקעות זרות של ארה"ב
לרכישת מרבית הנכסים של יצרנית הסוללות האמריקאית פושטת הרגל ' 'A123תמורת  257מיליון דולר.
ההאטה ברכישות ומיזוגים בשנה שעברה לא היתה מוגבלת רק לאנרגיה נקייה .בכל רחבי העולם ובכל התעשיות
נרשמה בשנה שעברה חולשה בשל אי הוודאות הכלכלית ,שהשקיטה את תיאבון מנהלי החברות לרכישות.
 2012נראתה כשנה גרועה להשתלטות ,כשברקע אירופה שוקעת לתוך מיתון ,כלכלת סין מתקררת וארה"ב ניצבת
לפני אפשרות של קיצוצים בהיקף של  600מיליון דולר .עד שגל עסקות גדול בארה"ב בסוף השנה הציל את המצב.
ברבעון האחרון של  2012הודיעו חברות ברחבי העולם על עסקות רכישה בהיקף שיא מאז הרבעון האחרון של
 ,2008לפי 'בלומברג' .בהשפעת הגל הזה ,נמסרו בשבועות האחרונים הודעות על כמה עסקות משמעותיות :מייקל
דל ,מתכנן להשקיע  24מיליארד דולר ברכישת חברת המחשבים שהוא ייסד ,בעוד ש'ברקשייר האטאווי' של וורן
באפט הסכימה לרכוש את 'היינץ' תמורת  24מיליארד דולר.
חברות ברחבי העולם יושבות על הר מזומנים הנאמד ב 4 -טריליון דולר ,לפי נתונים של 'בלומברג' ,ושוק ההון התוסס
הניע את החברות לנער מעליהן את החששות ולשוב לקשירת עסקות .סביר להניח שחלק מהר המזומנים יגיע גם אל
חברות אנרגיה נקייה .עד היום לא ניכרה מגמה כזו ,אולם בוצעו כמה רכישות אסטרטגיות מעניינות.
חברת האנרגיה הסולארית הגדולה בגרמניה )לפי שווי שוק(  ,SMA Solar Technologyהודיעה שתרכוש את מניות
השליטה של יצרנית הממירים הסינית  ,Jiangsu New Energyבכפוף לקבלת היתר מהרשויות" .הרכישה נחוצה
לחלוטין ,כי כל השווקים הבוגרים נמצאים בירידה" ,הבהיר פייר פסקל אורבון ,מנכ"ל  .SMA Solarסין צפויה להפוך
לשוק הסולארי הגדול בעולם ,בעוד שבאירופה נרשמת ירידה בעקבות קיצוצי הסובסידיות של ממשלות גרמניה
וספרד.
הרכישה היא צעד גיאוגרפי משמעותי של החברה הגרמנית ,שמחצית מהכנסותיה ב 3 -הרבעונים הראשונים של
 2012הגיעו רק מגרמניה .זו אינה החברה המערבית הראשונה שנכנסת לשוק הממירים הסיני ,אך הוא נשלט עדיין
על ידי יצרניות מקומיות .סביר להניח שיצרניות מערביות נוספות יקימו שותפויות עם חברות סיניות ,בעקבות
ההתעוררות בשוק הסולארי.
המסע לקראת ניצול נבון של אנרגיה וחשמל הניע כמה רכישות של חברות הזנק קטנות שנרכשו על ידי חברות
ענקיות .יצרנית האלקטרוניקה היפנית הענקית 'טושיבה' העמיקה את חדירתה לשוק ניהול האנרגיה הביתי וניהול
הביקוש באמצעות רכישת יצרנית מטקסס תמורת  11מיליון דולר .כמו ברכישות קודמות נקבע המחיר לפי או מתחת
לסכום שגויס מהמשקיעים.

חברות החשמל מגדילות את ההשקעות ברכישת תשתיות לאיסוף מידע ממיליוני מונים חכמים ורגשים .האתגר הוא
מה לעשות עם כל המידע .חברות העוסקות בנושא כ'אקולוג'ק אנאליטקס' )עתה חלק מ'טושיבה'(' ,אי-מטר' )עתה
חלק מ'סימונס'( ו'איטרון' ,שיפרו את איכות המוצרים .חברת 'אורקל' ,המתחרה בכל החברות האלו ,שיפרה אף היא
את ההיצע שלה בעקבות רכישת 'דאטה ראקר' ,שבסיסה בקליפורניה.
חברות בינלאומיות גדולות חודרות גם למגזר אנרגיית הגלים' .אלסטום' ,יצרנית הציוד לייצור חשמל השנייה בגודלה
באירופה )לאחר 'סימונס'( ,השלימה לאחרונה את רכישת יצרנית הטורבינות הימיות הבריטית 'טידאל ג'נריישן'
מ'רולס רויס' ,תמורת  79מיליון דולר'.אלסטום'
ב 2011 -רכשה 'אלסטום'  40%מחברת  AWS Ocean Energyופעולת ביחד עם חברת החשמל הבריטית SEE
להקמת תחנת כוח בכושר של  200מגה-ואט ליצור חשמל מאנרגית גלים ,מול חופי צפון סקוטלנד.
תעשיית האנרגיה הימית מתקדמת לשלב המסחור ,וחברות ההנדסה הגדולות בעלות יכולת השפעה על תהליך
פועלות להבטיח את מקומן בשוק .המספנה הצרפתית  DCNSהודיעה על רכישת מניות שליטה של יצרנית טורבינות
הגלים האירית 'אופן-הידרו' תמורת  176מיליון דולר.
לאחר מכן ,רכשה 'סימנס' את כל המניות שעדיין לא היו ברשותה של מפתחת טכנולוגיית אנרגית הגלים הבריטית
'קורנט טורבינס' .מההשקעה של 'סימונס' עולה ששווי החברה הבריטית נאמד ב 29 -מיליון דולר.
בניגוד לשוק הרכישות המונע על ידי ביקוש לטכנולוגיה ,שהיו בחודשים האחרונים מעטות יחסית ,התיאבון לנכסים,
בין בצורה של תיק מיזמים או חברות פיתוח ,הוא בריא .הדבר נכון הן לגבי נכסים סולאריים והן לגבי נכסי רוח ,גם
בשווקים הוותיקים של אירופה וצפון אמריקה וגם בשווקים המתפתחים.
יותר משקיעים מתעניינים לאחרונה בסוגי נכסים אלו .חברות ביטוח וקרנות פנסיה ,לדוגמה ,מגדילות בהתמדה את
ההשקעות באנרגיה מתחדשת MetLife ,PFA Pension .ו Allianz -נמנות עם החברות שהשקיעו ,או שהודיעו
בחודשים האחרונים שהן מתכוונות להשקיע .המשמעות של הגדלת המגוון היא גם סוגים נוספים של השקעות.
"משקיעים שונ רוצים דברים שונים ,ויש הבדל בין אלו המעוניינים בנכסים פעילים לבין אלו המעוניינים בפיתוח" ,אומר
הנס פרוטרי ,ראש חטיבת אנרגיה מתחדשת אירופית ב'מקווייר קפחטל'.
אחת ההשקעות המשמעותיות ביותר בשנים האחרונות היא קרן  ,Greencoat UK Windקרן להשקעה בתשתיות
שמתכננת לגייס  260 – 205מיליון ליש"ט ) 406 – 320מיליון דולר( מהציבור לרכישת חוות רוח פעילות .הקרן,
הראשונה מסוגה ,תהיה מושקעת במלואה מים עם השקתה ,בעקבות עסקות שכבר נחתמו לרכישת חוות רוח פעילות
בים וביבשה מחברות החשמל  RWEו.SSE -
על רקע אי הודאות הכלכלית הנמשכת הופכים נכסי אנרגיה מתחדשת לאטרקטיביים יותר בעיני משקיעים המעוניינים
בתשואה יציבה ומובטחת ברגולציה .על מנת לספק את דרישות המשקיעים האלו ,מוצע עתה מגוון רחב יותר של
השקעות ושווקים חדשים נפתחים לעולם .במקביל גדל גם המגוון הגיאוגרפי.
בניגוד לכך ,ימשיכו הרכישות והמיזוגים של יצרניות ציוד לייצור חשמל ושירותים נלווים להיות מושפעות מרכישות
אסטרטגיות של חברות גדולת .גל המיזוגים שציפו לו אינו נראה לעת עתה באופק ,למרות העלייה בשוק המניות,
הפעילות המואצת בשוק אגרות החוב ועסקות גדולות במגזרים אחרים שעשויים לחזק את בטחון המנכ"לים ויושבי
הראש.
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