'טוטאל סולאר'
ענקית הנפט הצרפתית 'טוטאל' מרחיבה את עסקיה בתחום האנרגיות המתחדשות ומציעה לרכוש  60%ממניות
'סאן-פאואר' האמריקאית תמורת  920מיליון אירו .האם זו תחילתו של גל מיזוגים ורכישות בתעשייה הסולארית
הפוטו-וולטאית? יש הסבורים שהתשובה חיובית ,בעוד אחרים טוענים שיש מעט מדי מועמדות מעניינות
לרכישה.
'סאן-פאואר' נחשבת לחלוצה ולבעלת מיומנות טכנולוגית גבוהה בתחום הפוטו-וולטאי .המטה הראשי של החברה
נמצא בארה"ב ,מתקני הייצור בפיליפינים ובקרוב גם במלזיה' .טוטאל' הצרפתית היא חברת נפט בינלאומית שעדיין
משלמת את נזקי דליפת הנפט מ.1999 -
'טוטאל' מרחיבה עתה את עסקיה בתחום האנרגיות המתחדשות ומציעה לרכוש  60%ממניות 'סאן-פאואר' תמורת
 920מיליון אירו .אם ההשתלטות תצליח תאבד חברה סולארית אמריקאית רבת עוצמה את עצמאותה.
מדובר בסכום גבוה מאוד של כסף בתעשייה הפוטו-וולטאית .השווי הכולל של רוב החברות הסולאריות הנסחרות
בבורסה קטן מ 920 -מיליון אירו .אך אלו רק דמי כיס ל'טוטאל' ,שברבעון הראשון של  2011בלבד דיווחה על רווח
של כ 4-מיליארד אירו מפעילותה בתחום הנפט ,הגז והכימיקלים )נתונים על אנרגיות מתחדשות לא דווחו בנפרד(.
חברת נפט מתחדשת
חברת הנפט 'טוטאל' כבר פעילה במגזר האנרגיות המתחדשות .החברה מציינת שהיא פועלת בתחום הפוטו-וולטאי
מאז  ,1983ובביו-דלק החל מ .1992 -החברה עוסקת גם בתאי דלק ובאספקת המימן הנחוצה לתאים אלו.
'טוטאל' הודיעה ביוני על השתתפותה במיזם תחנת הכוח הסולארית 'שאמס' שבאבו-דאבי ,ובערך במקביל רכשה
 22%מחברת הביוטכנולוגיה האמריקאית 'אמיריס' ,כך שביכולתה לפעול יחד עם החברה האמריקאית בפיתוח
דלקים וכימיקלים מביומסה .בנובמבר הושק בצרפת מיזם המפעל הסולארי ,ובאפריל  2011השתלטה 'טוטאל' על
אחזקותיה של חברת החשמל הצרפתית  EDFבמיזם הסולארי המשותף שלהן' .Tenesol ,סאן-פאואר' היא עתה
המטרה הבאה.
בעוד שעסקי האנרגיה המתחדשת של 'בי.פי '.נחשבו בעבר כ"טיוח ירוק" שנועד לרצות את שוחרי איכות הסביבה,
נראה שהחברה הצרפתית מתייחסת לנושא יותר ברצינות" .ניתן לכלול את 'טוטאל' בין חברות הנפט בעלות
המחויבות במגזר זה .איני קוראת להשתלטות שלה על 'סאן-פאואר' טיוח ירוק ,כל עוד היא אינה מנסה לשכנע את
הציבור שזה הצעד הראשון בנתיב הנסיגה שלה מעסקי הנפט" ,מסבירה כריסטינה רוטר ,אנליסטית בסוכנות הדירוג,
.Oekom Research
יחד עם זאת ,ברור שההגדרה של 'טוטאל' לאנרגיה חלופית רחבה למדי ,מכיוון שהיא כוללת גם הפקת דלק מפחם,
לכידה ואחסון של פחם ) (CCSואנרגיה גרעינית .במובן זה 'טוטאל' אינה שונה מחברות אנרגיה צרפתיות אחרות,
כ'אריבה' ,המפרסמת גם היא את טכנולוגיות האנרגיה הנקייה שלה ,מטורבינות רוח עד אנרגיה גרעינית.
במונחים כלכליים זו עסקה מעניינת למרות עלותה הגבוהה" .המחיר הגיוני ,והרכישה מתאימה למדיניות החברה",
קובע אלכסנדר מארי ,אנליסט ב .Exane BNP -מנכ"ל 'סאן-פאואר' ,טום וורנר ,אומר ש'טוטאל' בדקה יותר מ200 -
חברות סולאריות לפני שהחליטה לבחור בחברה שלו.
זו עסקה שבה שני הצדדים מרוויחים ,כי גם 'סאן פאואר' תפיק תועלת מהרכישה .לאמריקאים יש טכנולוגיה מצוינת
וצבר חוזים גדול יחסית ,אך הייצור שלהם יקר מידי' .טוטאל' מתכננת להלוות לחברה מיליארד דולר לתקופה של
חמש שנים" .זה יסייע לנו לשפר את מבנה ההון שלנו" ,אומר וורנר בהתרגשות .היתרון לגודל יביא לכך שהקמת
מתקן יכולה להתבצע מהר יותר ,וניתן להרחיב את כושר הייצור בעלות נמוכה יותר.
פחות השתלטויות
מיד לאחר ההודעה על הרכישה ,זינקו מחירי המניות של כמה חברות סולאריות .המשקיעים בונים על רכישות
נוספות ,שמתבססות על האחדה והתכנסות )קונסולידציה( של התעשייה החזויה לטווח ארוך" .זה יכול לעודד חברות
נפט וגז משולבות נוספות לרכוש חברות פוטו-וולטאיות ,אומר ג'ס פיצ'ל ,אנליסט בחברת ההשקעות האמריקאית
'ג'פריס' .תעשיית הנפט צברה מיליארדים בשנים האחרונות ,והמזומנים חייבים להיות מושקעים במקום כלשהו.
לפי לייף זיירז ,ראש חטיבת העסקים והשינויים המבניים בחברת הייעוץ  ,KPMGשבחן מקרוב את השוק הסולארי,
יש בהחלט עניין ברכישות .הקיצוץ הדראסטי בתעריפי ההזנה בשווקים האירופאים החשובים הוביל ברוב המקרים
להססנות .ההיקף הכספי הכולל של הרכישות בענף הסולארי ב 2010 -היה נמוך ב 16% -לעומת  .2009הוא צופה
שיצרני הפאנלים הסולריים האסייתיים ירכשו חברות אירופיות וצפון אמריקאיות ,על מנת להבטיח ערוץ שיווק
למוצריהם.

ארה"ב צפויה למלא תפקיד חשוב ,משום שהיא נחשבת כשוק עתידי בעל פוטנציאל צמיחה גדול ,סבורים משקיפים.
"רוב המשתתפים בשוק צופים שהכושר המותקן החדש ב 2011-יהיה לכל הפחות כפול מהכמות שהותקנה ב-
 ,"2010אומר רוברטו קומינוטו ,מנהל 'הקרן לשינוי האנרגיה ג'וליוס בר' ,אך לחברות השוקלות רכישה לא יהיה קל.
בארה"ב יש בשנתיים האחרונות תהליך של התכנסות )קונסולידציה( וחברות רבות נרכשו ,ציין קומינוטו ,שמדגיש כי
לא נשארו חברות רבות לרכישה ,לפחות לא בסדר הגודל של 'סאן-פאואר'.
ניתן למנות על כף יד אחת את החברות הסולאריות העצמאיות הגדולות בארה"ב.
'פירסט סולאר' ו MEMC -נמצאות שתיהן בקטגוריה זו ועשויות לעניין את החברות הגדולות ,הראשונה בגלל גודלה
והאחרת בשל תחומי עיסוקה )השתיים הן יצרניות פאנלים סולאריים( .מתקני הייצור היעילים עדיין סובלים ממחסור
בהיצע ,למרות שכושר ייצור הסיליקון התרחב במידה רבה.
כמו כן ,קיימת קבוצה נוספת של חברות סולאריות ,שכוללת את חברת ,(ECD) Energy Conversion Devices
המציעה טכנולוגיה מעניינת אך גם מלכוד ECD" .היא קטנה ולא תחרותית ",מסביר קומינוטו .הוא מאמין שהמקרה
של  GT Solarהוא שונה .היצרנית לא רק מספקת ציוד לענף הפוטו-וולטאי ,אלא גם מייצרת מכונות לייצור sapphire
 wafersל) LED -דיודה פולטת אור(.
למעט חברות אלו פועלות בתעשייה הסולארית בארה"ב כמה חברות טכנולוגיה קטנות מעטות שעדיין לא יצאו
בהנפקה לציבור והן עדיין אינן מייצרות" .אין יותר מידי מועמדות לרכישה בארה"ב" ,אומר קומינוטו.
מספר הרוכשות הפוטנציאליות גדול למדי ,אך למרות זאת הצעד של 'טוטאל' הפתיע את קומינוטו" .אני מסופק אם
חברות נפט וגז אחרות ינסו לפעול כעת בדרך דומה" ,אמר .הוא צופה שעיקר הרכישות יבואו מתעשיית המוליכים
למחצה באסיה או מחברות הכימיקלים הגדולות המחפשות סינרגיה בענף הסיליקון .גם יצרניות ציוד כ'אפלייד
מטיריאלס' )הספקית המובילה בעולם של ציוד סולארי( ויצרניות אחרות מאסיה עשויות להפוך לרוכשות..
מיעוט חוסם
בעוד שהחברות הסולאריות האמריקאיות מבוקשות בגלל צמיחת השוק ,המצב באירופה ,שבה צופים המשקיפים כבר
שנים גל של רכישות ומיזוגים ,הוא שונה .חלק מהחברות ,כ'ארסול' ו'אלאו' ,כבר נרכשו ,אך רובן נשארו עצמאיות.
חברות רבות הן קטנות יחסית וחסרות נוכחות משמעותית בשווקים הצומחים של ארה"ב וסין.
במקביל ניצבים השווקים באירופה בפני מספר קשיים" .אני סבור שנשירה מהמשחק של משתתפים קטנים סבירה
הרבה יותר מאשר גל של רכישות ומיזוגים" ,אמר מייקל טפינר ,אנליסט ב'אניקרדיט' .לחברות סיניות מבוססות יש
ציוד גרמני והן מייצרות פאנלים באיכות דומה .הן עשויות להיות מעוניינות מאוד ברכישה אם תוכלנה לחדור בדרך זו
לשוק הפאנלים הסולאריים האירופי .בנוסף ,המייסדים של חברות אטרקטיביות לרכישה כמו ' ,SMAצנטרו-טרם'
ו'סולאר-וורלד' ,מחזיקים עדיין בנתחים גדולים ממניות החברות ,וכל עוד מצב החברה הוא טוב ,הם ימשיכו להחזיק
במניות .יו"ר 'סולאר-וורלד' ,פרנק אזבק ,אומר לעיתים קרובות שהוא מעונין להמשיך ולהחזיק במניות המיעוט החוסם
שברשותו.
יוצא מן הכלל אחד יכול להתרחש בתחום ייצור הציוד הסולארי עם רכישת יצרנית הציוד הגרמנית  Routh & Rauעל
ידי 'מאייר בורגר' ,ספקית הציוד השוויצרית .רוכש עם די מזומנים יכול לקנות את החברה השוויצרית ,ששווי השוק
שלה מסתכם ב 1.7 -מיליארד פרנק שוויצרי ,אך הגורמים המעוניינים יצטרכו להמתין עד להשתלבות החברה
הגרמנית בחברה הממוזגת.
על החברות הסולאריות הקטנות להוכיח קודם כל את יכולתן להתמודד עם תנאי השוק החדשים .השאלה היא אם הן
באמת יכולות לפעול בשוק בינלאומי .הקונים הפוטנציאליים עשויים להיות במצב טוב יותר מבחינה כספית אם
יתמקדו רק באגפים הרלוונטיים של החברה.
"אתה לא חייב לרכוש את החברה כולה ,אם היא בפני פשיטת רגל ,למשל ,אתה יכול לקנות רק נתחים ממנה" ,אומר
טפינר .ברור שסוג התכנסות כזה לא ידלל את השוק באותו היקף כמו רכישה מלאה.
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