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Του Απόστολου Μάνθου
Τονέο αρκετά φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει έως το
2030 πακτωλό επενδύσεων ύψους 43,8 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), σε
δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, σε οικονομικά κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων και, τέλος, σε εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης του 12%-15% των
υφιστάμενων κτιρίων. Βάσει αυτού του σχεδίου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύπτουν το
2030 το 35% της συνολικής κατανάλωσης και το 64% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
πράγμα που σημαίνει ότι επίκειται διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών και των
φωτοβολταϊκών πάρκων. Έτσι από τα 6,6 GW σήμερα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η
εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει τα 14,7 GW στο τέλος της επόμενης δεκαετίας. Ήδη ο χορός
των επενδύσεων έχει ξεκινήσει.
ΗΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατασκευάζει αιολικά πάρκα στην Εύβοια και στην Κεντρική Ελλάδα
συνολικής ισχύος 217,6 MW και προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ ενώ πήρε έγκριση και για τον
Υβριδικό Σταθμό στο Ρέθυμνο προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ με συνδυασμό αιολικού πάρκου
εγκαταστημένης ισχύος 89,1 ΜW, υδροηλεκτρικού 93 ΜW και συγκροτήματος αντλιών
δυναμικότητας 140 ΜW. Την ίδια ώρα ο Μυτιληναίος έβαλε τον θεμέλιο λίθο για το εργοστάσιο
ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας με
συνολική ισχύ 826 MW και προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχοι προγραμματισμοί
"πράσινων" επενδύσεων βρίσκονται σε εξέλιξη από τους υπόλοιπους μεγάλους παίκτες της
αγοράς όπως είναι ο Ελλάκτωρ, η ΓΕΚ Τέρνα, τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο όμιλος
Κοπελούζου κ.ά.
Αυτήη επερχόμενη "Πράσινη Θύελλα", που απευθύνεται όχι στους γνωστούς ποδοσφαιρόφιλους
αλλά σε σοβαρούς μεγαλόπνοους επενδυτές, μας θέτει σε στρατηγική διαγραμματικής
εγρήγορσης αναλύοντας έτσι για αυτή την εβδομάδα τους 4 βασικούς επιθετικούς παίκτες της
καθαρής ενεργειακής αγοράς και του φυσικού αερίου.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία για την επόμενη 5ετία θα προωθήσει σε ΑΠΕ, αποθήκευση και

διασυνδέσεις επενδύσεις της τάξεως των 8 δισ. ευρώ φαίνεται προσώρας να αντιμετωπίζει
ανοδικές αψιμαχίες στην περιοχή των 7,50 ευρώ. Τη μόνη φορά που κατάφερε να αρπάξει
ανοδικά την εν λόγω περιοχή στα τέλη του περασμένου Αυγούστου την παρέδωσε στη συνέχεια
εύκολα στους πωλητές σπρώχνοντας την τιμή προς τα 7 ευρώ. Δύο είναι τα θετικά στοιχεία στο
ημερήσιο chart της μετοχής. Πρώτον, η καμπυλωτή ανοδική αποτύπωση των τελευταίων 4
πυθμένων και, δεύτερον, η συρρίκνωση του όγκου των συναλλαγών πράγμα που θυμίζει
ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Ανοδική καταστρατήγηση των 7,50 ευρώ με ισχυρό όγκο
συναλλαγών θα βάλει τις βάσεις για τα επόμενα ανοδικά σκαλοπάτια των 8,65 ευρώ και 9 ευρώ.

Ο Ελλάκτωρ, ο οποίος εμπεριέχει πλέον τον Άνεμο, παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2019
σημαντική αύξηση 65,1% στα καθαρά κέρδη από τις ΑΠΕ ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης
εγκατεστημένης ισχύος. Παρ' όλα αυτά όμως το κατασκευαστικό βαρίδι στα πόδια του δεν τον
άφησε διαγραμματικά να πάρει τη βραχυχρόνια αντίσταση των 1,77 ευρώ, ενώ οι πωλητές
φαίνεται ότι είναι καθημερινοί πελάτες στο ταμπλό. Ζητούμενο για τη μετοχή είναι να δραπετεύσει
πάνω από τη ζώνη των 1,77 με 1,85 ευρώ για να μπορέσει να απλωθεί ανοδικά έως το το σημείοκλειδί των Bulls τα 2,25 ευρώ.

Ηεπιτυχής έκδοση του ευρωομολόγου των 500 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με τη νέα μονάδα

ηλεκτροπαραγωγικής αξίας θα επιφέρουν σημαντικές αποδόσεις στον Μυτιληναίο. Στο μηνιαίο
διάγραμμα η τιμή της μετοχής φαίνεται να "κάθεται" τους τελευταίους μήνες πάνω στην κάτω
πλευρά του μακροπρόθεσμου ανοδικού καναλιού της περασμένης 4ετίας. Διατήρηση του
σχηματισμού θα δώσει τιμές άνω των 11 ευρώ βάζοντας ως διετή στόχο τα επίπεδα των 13,80 με
14,50 ευρώ. Αντιθέτως, καθοδική λύση του σχηματισμού θα επιφέρει πρόσκαιρη ταλαιπωρία στη
μετοχή με την περιοχή των 9 με 8,70 ευρώ να αποτελούν ευκαιρία τοποθετήσεων.

Τέλος, καταλήγουμε στο απόλυτο στοίχημα της κυβέρνησης, τη ΔΕΗ. Μια εταιρεία η οποία
σχεδιάζει την επόμενη μέρα της απολιγνιτοποίησης όχι μόνο με τη δημιουργία της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες αλλά ακόμα και με την εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπαταριών για τα
ηλεκτροκίνητα οχήματα. Στο μακροπρόθεσμο διάγραμμα της μετοχής είναι κάτι παραπάνω από
εμφανές η δύναμη των αγοραστών, καθώς όχι μόνο διέρρηξαν ανοδικά τον απλό κινητό μέσο των
50 μηνών αλλά το έκαναν και με "ευφράδεια" όγκου συναλλαγών. Εδώ το σημείο-κλειδί για την
περαιτέρω ανοδική πορεία είναι τα 3,36 ευρώ. Πομπώδες πέρασμα πάνω από τη ζώνη 3,44 με
3,36 ευρώ θα ανάψει τα φώτα στο επίπεδο των 4,80 με 5 ευρώ.
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