Κάτω από το 70% το ποσοστό
της ΔΕΗ στη λιανική αγορά –
Ενισχύονται
οι
ιδιώτες
παίκτες
Νέα υποχώρηση, αυτή τη φορά κατά 2,02% σημείωσε τον
προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2019) το μερίδιο της ΔΕΗ στην
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με περαιτέρω ενίσχυση των
εναλλακτικών παρόχων που διατηρούν μία θέση στην κορυφαία
δεκάδα.
Σύμφωνα με το δελτίο ΗΕΠ που εκδίδει σε μηνιαία βάση το
Χρηματιστήριο Ενέργειας, το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε
69,75% (έναντι 71,77% τον Σεπτέμβριο) με τους δύο πρώτους
εναλλακτικούς παρόχους (δηλ. Ήρωνα και Protergia), να έχουν
πλέον «βάλει πλώρη» για μερίδιο στην προμήθεια της τάξης του
6%.
Το «ντέρμπι» των δύο μεγάλων ιδιωτικών παρόχων συνεχίστηκε και
τον Οκτώβριο, αυτή τη φορά με βραχεία κεφαλή της Ήρων έναντι
της Mytilineos (Protergia). Πιο συγκεκριμένα, η Ήρων
σκαρφάλωσε στο 5,95%, με την Mytilineos να ακολουθεί με 5,87%.
Η Δημόσια Επιχείρηση διατήρησε τα πρωτεία σε επίπεδο μηνιαίας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 40,46% (+2,01% σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα) με τις μονάδες της Elpedison να
καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση (επίσης ενισχυμένες εν σχέσει με
τον Σεπτέμβριο) με ποσοστό 9,88%.
Ακολούθησαν κατά σειρά οι μονάδες της Mytilineos (Protergia)
με 9,37%, της Korinthos Power με 6,97% και της Ήρων (Ήρων 2
Βοιωτίας) με 5,39%. Οι λιγνιτικές μονάδες της Μελίτης και της
Μεγαλόπολης συμμετείχαν στη μηνιαία ηλεκτροπαραγωγή με ποσοστό
1,89% και 2,12% αντίστοιχα.

Το μείγμα καυσίμου τον Οκτώβριο, στο σύνολο της μηνιαίας
παραγωγής, διαμορφώθηκε με ευρεία πρωτιά του φυσικού αερίου
και ποσοστό 47,86%. Ακολούθησαν οι ΑΠΕ, με 23,93%, ο λιγνίτης
με 21,44% και τα υδροηλεκτρικά με 4,47%. Η εικόνα σε επίπεδο
εγκατεστημένης ισχύος ανά παραγωγό (πλην ΑΠΕ) παρέμεινε και
για αυτόν το μήνα αμετάβλητη με τη ΔΕΗ να κρατά τα σκήπτρα.

Αναλυτικά, πώς διαμορφώθηκε το Top-10 για τους
εναλλακτικούς παρόχους, τα ποσοστά των οποίων -ως
επί το πλείστον- ενισχύθηκαν, τον περασμένο μήνα:
1. Ήρων: 5,95% (από 5,55%)
2. Mytilineos (Protergia): 5,87% (από 5,63%)
3. Elpedison: 4,33% (από 4,12%)
4. NRG: 2,62% (από 2,45%)
5. Watt & Volt: 2,26% (από 2,30%)
6. Volterra: 2,17% (από 1,87%)
7. Αέριο Αττικής: 1,24% (από 1,13%)
8. ΕΛΤΑ: 1,16% (από 1,11%)
9. ΚΕΝ: 0,79%(από 0,83%)
10. Volton: 0,71% (από 0,69%)
Πάντως, η εξέλιξη των τάσεων στη λιανική ηλεκτρισμού
εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά σε
ό,τι αφορά τους εναλλακτικούς παρόχους, λόγω των συνεχιζόμενων
ζυμώσεων που πραγματοποιούνται στην αγορά, όπως η πρόσφατη
απορρόφηση της KEN από τη Volton (σ.σ. ολοκληρώθηκε τον
Νοέμβριο) και τον σχηματισμό νέων «συμμαχιών» που μπορεί να
διαμορφώσουν νέα δεδομένα.

