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סינרגיה עם תעשייה פטרוכימית
אופטימיזציה מוגברתמאפשרת

,המוצריםשל תמהיל 
הגדלת המרווחים המצרפיים

ומיתון תנודתיות

כרטיס  
ביקור

קבוצת בזן

תשלובת זיקוק  
ופטרוכימיה    

הגדולה בישראל

אחד מבתי הזיקוק הגדולים במזרח
כושר זיקוק של  (אגן הים התיכון 

)  חביות נפט גולמי ליום197,000
בעל רמת מורכבות זיקוק גבוהה 

)9 >Nelson Complexity   מדד ליכולות
)הזיקוק והפיצוח

למקורות נפט גולמי מגוונים  קירבה 
אטרקטיבייםולשווקי מוצרים 

בית זיקוק חיפה 

אולפיניםכרמל 

:  מוצרים עיקריים2מייצרת 
,  ופוליפרופילןפוליאתילן 

נמכרים ליצרנים של  
מוצרי פלסטיק

Ducor Petrochemicals B.V.

פוליפרופילןמייצרת
הנמכר ליצרנים של מוצרי פלסטיק

100%
ל"כאו

3www.orl.co.il

גדיב תעשיות פטרוכימיה

מייצרת חומרי גלם  
לתעשיות 

והכימיההפלסטיקה 

שמנים בסיסיים חיפה

מייצרת
שמנים ושעוות לתעשייה

100%
בזן

100%
בזן

100%
בזן
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קבוצת בזן 
יום -ביום 

של כולנו
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₪מיליארד 5.3-כ
)2018מרס (

בזן בשוק ההון

5

מבנה
בעלות

31.12.2017ליום 

15.5%
מפעלים פטרוכימיים

33.1%
חברה לישראל

51.4%
ציבור

אגרות החוב נסחרות
במדד תל בונד  

נסחרת במדד  
125א "ת, 35א "ת

ח סחירות בשווי של "אג
₪מיליארד 4.6-כ
שקליות וצמודות לדולר-סדרות 6-ב
)2018מרס (

שווי שוק

6.1%תשואת דיבידנד 
2017בשנת 
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יתרונות של

בזן

6

ברמת הקבוצהאופטימיזציה של הרווחיות 
מוניטין רב שנים בתעשייה תשלובת זיקוק עם פטרוכימיה  

המהווה תעשיית המשך

בין  וייצוריתסינרגיה תפעולית 
חצר אחת-הפעילויות 

-בית זיקוק בעל מורכבות גבוהה 
מתקני המשך המאפשרים ייצור  
תזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה

רגל יציבה בתוצאות  -רווחיות הפטרוכימיה 
הקבוצה הממתנת את התנודתיות במרווחי הזיקוק  

שחקן עוגן מוביל 
מקומיבשוק 

במיקום אסטרטגי

מיקום אסטרטגי במזרח אגן הים  
למקורות נפט ושווקי  קרבה -התיכון
מוצרים

-בשוק המקומי עוגן מוביל שחקן 
2017בשנת 64%נתח שוק של 

סינרגיה
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מחויבות ואחריות סביבתית  
וקהילתית

מחויבות  
לסביבה

עמידה בתקני בטיחות ואיכות  
סביבה מהמחמירים בעולם

מיזוג פיננסי מלא
ניהול גמיש ויעיל של מקורות המימון

מבנה חוב יעיל ויציב וגיוון מקורות מימון  
)הון חוזר, שוק הון, בנקים(

של בזןח"האגבתשואות ירידה נמשכת 
לאור היציבות הפיננסית והשיפור בתוצאות לאורך זמן

מבנה פיננסי
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קדימהמבט 

8

יעילות
חומרי גלם למתקני פיצוחהפקת יותר 

חומרי גלם לתעשייה פטרוכימיתיותר 
צריכת אנרגיהפחות 

)יותר מחזור והפקת מים מליחים בחצר(רכישות מים פחות 

מתקניםזמינות הולכת ומשתפרת של 

גמישות
רחבגלמים סל 

בדיקה מתמדת של אפשרויות  
לסל הזיקוק גלמים חדשיםלהכניס 

תמהיל מוצרים לשוק  מהירה של התאמה 
המשתנה

להשגת גמישות מסחריתהפעלת צי מכליות 

וחדשנותצמיחה 
יציבהחדש עם הכנסה מוצר חשמלייצור 

ומתקדמיםמוצרי פלסטיקה חדשים 
מתחדשותחממה טכנולוגית לאנרגיות 

הוצאות תפעוליות  הקטנת 
הסכם רכישת גז חדשבאמצעות 

טכנולוגיה
מתקדמותמערכות בקרה הפעלת 

תקלותלזיהוי מוקדם של טכנולוגיות 
המשלבות מערכות אופטימיזציה מהמתקדמות בעולם 

את מפעלי הקבוצה
וניהול הוצאותתהליכים בקרת מידע התומכות במערכות 

טיפוח כוח אדם הנדסי מיומן



סביבה עסקית

9www.orl.co.il
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מחיר הברנט

10

לחבית$ 67-ל55-עלה ממחיר הנפט 

ההפקה  להגבלת ק ממשיך ומחויב "ארגון אופ
ק  "חברות אופבמדינות שאינן בתפוקה עליה 

ב"ובארה

עלה  הברנטמחיר 
לחבית$ 12-ב

2017בשנת 

!
35.7

38.7

48.4
48.1

54.9 51.9

47.4

57.2

66.5

12/15 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17 06/17 09/17 12/1712/1709/1706/1703/1712/1609/1606/1603/1612/15

Brent, $/Bbl

איזון בתפוקת הנפט
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מרווח זיקוק  
אורל רויטרס

מרווח הזיקוק נשמר ברמה גבוהה  
על רקע הקטנת תפוקות בתי הזיקוק  

כתוצאה מהדממות מתוכננות ולא  
מתוכננות ועליה בביקוש לתזקיקים

המרווח הגיע לרמת שיא  
לחבית בספטמבר  $ 10.75של 

כתוצאה מפגיעת סופת הרווי בתעשיית 
הזיקוק במפרץ מקסיקו

מרווח אורל 
נשמר גבוה

2017בשנת 

!
2016ממוצע 

לחבית $ 4
2017ממוצע 

לחבית $ 5.3
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מרווחי תזקיקים
לברנטביחס 

2017בשנת 
לחבית  $ 13-יציב ברמה של כהסולר מרווח 

Gasoline

Diesel

Fuel Oil 1%

Source: REUTERS

יציבות במרווח  
הסולר

2017בשנת 

!

-20

-10

0

10

20

30

12/15 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17 06/17 09/17 12/17

Products margin (CIF Med) vs Brent, $/Bbl

12/1709/1706/1703/1712/1609/1606/1603/1612/15

מרווח הבנזין תנודתי ברמה ממוצעת                 
לחבית  $ 12.5-של כ
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מרווחי פולימרים

13

המרווח הממוצע של 2017בשנת 
לטון  $ 754הפוליפרופילן
לטון  $ 887והפוליאתילן 

המרווחים גבוהים  
ירידה עם  במגמת 

התחזקות מחיר הנפטא

Polyethylene

Polypropylene

מרווחי הפולימרים
מעל נפטא

המרווח הממוצע של 2017בשנת 
הפרופילןהפוליפרופילן מעל 

לטון$ 290

דוקורמרווחי 

300

500

700

900

1,100

1,300

12/15 03/16 06/16 09/16 12/16 03/17 06/17 09/17 12/17

Polymers prices above Naphtha, $/Ton

12/1709/1706/1703/1712/1609/1606/1603/1612/15

Polypropylene prices above Propylene, $/Ton
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מרווחי  
ארומטים

מרווח  2017בשנת 
קסילןמעל הפאראקסילן

לטון $ 121-לכהסתכם 
בעליה לעומת תקופה קודמת

Source: ICIS,PLATTS

Paraxylene prices above Xylene, $/Ton
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צריכה מקומית  
של מוצרי דלק

תזקיקים מקומיתצריכת 
2017בשנת 4%-בכעלתה 

ברבעון הרביעי10%-ובכ

צריכת דלקי תחבורה  
2017בשנת 4%-בכעלתה 

הרביעי  ברבעון 9%-ובכ

נתח שוק בזן גדל     
64%-ל

2017בשנת 

!

ברבעון הרביעי  העליה
וסולר  ל"הדסעל רקע עליה בצריכת 

צריכה מקומית של דלקי תחבורה

Source201720162015משרד התשתיות 

3,227 
3,027 

894 

3,300 3,169 

974 

3,446 
3,234 

1,087 

סולר בנזין ל"דס

2%+ 4%+
5%+ 2%+

9%+ 12%+
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צריכה מקומית  
של מוצרי דלק

תזקיקים מקומיתצריכת 
2017בשנת 4%-בכעלתה 

ברבעון הרביעי10%-ובכ

צריכת דלקי תחבורה  
2017בשנת 4%-בכעלתה 

הרביעי  ברבעון 9%-ובכ

נתח שוק בזן גדל     
64%-ל

2017בשנת 

!

ברבעון הרביעי  העליה
וסולר  ל"הדסעל רקע עליה בצריכת 

Source201720162015משרד התשתיות 

צריכה מקומית של מוצרים אחרים

244 

577 592 

286 

459 

615 

312 

498 

628 

ביטומן מזוט מ"גפ

17%+
9%+

20%-

8%+

4%+
2%+



ניתוח תוצאות
2017שנת 



מהלכים אסטרטגיים
הסכם גז טבעיהתקשרות ב

להקטין באופן משמעותי  הצפויה 
את עלויות האנרגיה

של הקבוצה

קבלת רישיון מותנה להקמת  
)  MW135(קוגנרציהכחתחנת 

להספקת מלוא צרכי הקיטור  
והחשמל של הקבוצה

שנה מצוינת לבזן
בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים

תוצאות תפעוליות  
חזקות

מרווחי זיקוק  
ופטרוכימיה גבוהים

עליה משמעותית  
בניצולת המתקנים  
עם סיום מוצלח של 

שיפוצים במתקנים העיקריים

18www.orl.co.il

פעילות פיננסית
A-העלאת דירוג לקבוצת ה

ח  "גיוס מוצלח של סדרת אג
צמודה לדולר  

ארוך בריביתמ"במח
4.7%דולרית קבועה של 

הליבורהקטנת חשיפה לריבית 

ירידה בחוב הפיננסי נטו

שוק ההון

ירידה משמעותית  
ח"האגבתשואות 

של החברה

עליה משמעותית  
במחיר המניה  

של החברה

דיבידנד
לבעלי המניות

חלוקת דיבידנד בהיקף של
$ מליון85

והכרזה נוספת של 
$מליון65
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EBITDA 2013-2017מנוטרל מאוחד לפי מגזרים
$מיליוני 

19

262 

421 

677 

427 

552 

2013 2014 2015 2016 201720172016201520142013

דלקים

-פולימרים 
דוקורל"כאו

מגזרים  
אחרים

29%+
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123 
113 

70 

121 

74 

157 

182 

139 

Q1.16 Q2.16 Q3.16 Q4.16 Q1.17 Q2.17 Q3.17 Q4.17

EBITDA 2013-2017מנוטרל מאוחד לפי מגזרים
$מיליוני 

20

דלקים

-פולימרים 
דוקורל"כאו

מגזרים  
אחרים

427 = 2016

552 = 2017

Q4 17Q3 17Q2 17Q1 17Q4 16Q3 16Q2 16Q1 16
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2013-2017רווח נקי מאוחד 
$מיליוני 

21

(93)

225

158

262

(167)

20172016201520142013
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1.7 2.0 

4.8 
4.0 

5.3 5.2 

6.4 

9.2 

6.2 

7.5 

2013 2014 2015 2016 2017

בזן  של *מנוטרלמרווח זיקוק 
ביחס למרווח אורל רויטרס

לחבית$ 

22

מרווח בזן  
)מנוטרל(

*

מרווח אורל  
Reuters

מרווח בזן מנוטרל  
כהגדרתו בדוח  

הדירקטוריון של  
החברה

20172016201520142013
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84%
93%

9%
5%87% 90% 91% 93% 98%

2013 2014 2015 2016 2017

ניצולת זיקוק

23

ניצולת

תקנון טיפול  
תקופתי

20172016201520142013



תוצאות מגזר 
*הפולימרים 

2013-2017
$מיליוני 

EBITDA

רווח נקי

24www.orl.co.il

ודוקורל"כאו(*) 
(32)

40 

108 108 
123 

79 

141 

206 203 212 

2013 2014 2015 2016 2017

20172016201520142013
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התפתחות החוב
2013-2017*נטוהפיננסי 

$מיליוני 

451 482 
668 

834 971 

1,101 1,080 
1,010 783 

741 

-402 -369 -241 -206 

223 

1,150 1,193 
1,437 1,411 

1,935 

12.201712.201612.201512.201412.2013
אגרות חוב ועסקאות  
הגנה על אגרות חוב

נכסים פיננסיים נזילים  
ואשראי זמן קצר נטו

בנקים זמן ארוך

12/1712/1612/1512/1412/13

ח  "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 
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26

EBITDA-לנטו יחס חוב פיננסי 
2013-2017בשנים 

12.201712.201612.201512.201412.2013

2.1X

2.8X

2.1X

7.4X

3.4X

26www.orl.co.il

12/1712/1612/1512/1412/13

ח"חוב פיננסי נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג•
•EBITDA מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה
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2013-2017הוצאות מימון נטו 
$מיליוני 

27

177 

142 
140 

132 136 

2013 2014 2015 2016 2017

20172016201520142013

ח"השפעות שע

הוצאות ריבית

שינוי בשווי הוגן 
ואחרות

כולל  2017בשנת 
מימון  הוצאות 

פסק  אחרות בגין 
דין היטלי פיתוח

*



תזרים מזומנים מאוחד
2017לשנת 

$מיליוני 

28www.orl.co.il

290 326 

579 

28

)65(
)85(

31

-

)188(

)137(

)177(

)123( )8(

170

יתרת מזומנים  
31.12.2016

רווח על בסיס  
מזומן

אשראי זמן קצר 
ופקדונות  

מלקוחות אחרים

קבלת הלוואות  
נטו, לזמן ארוך

ח"הנפקת אג אחר עליה בהון חוזר ,  ריבית ששולמה
נטו

פרעון הלוואות  
לזמן ארוך

דיבידנד ששולם ח"פרעון אג רכישת נכסים  
קבועים

מס בין דיבידנד מזומנים  
31.12.2017

8
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