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תנאי  
שימוש

2

  יכונה ממנו חלק כל או כאמור מידע( המצגת הצגת במהלך שיימסר אחר מידע וכל במצגת הכלול המידע
 אינו ,השקעה החלטת לקבלת בסיס מהווה אינו המידע .בלבד נוחות למטרות מוצג ")המידע" :להלן

  עצמאי דעת לשיקול תחליף לא וכן דעת חוות או המלצה מהווה ואינו עצמאיים מידע וניתוח איסוף מחליף
.פוטנציאלי משקיע כל של

 כלשהם הפסדים או/ו לנזקים באחריות תישא לא והיא המידע דיוק או לשלמות אחראית אינה החברה
.במידע משימוש כתוצאה להיגרם העלולים

 המופיע או/ו החברה בספרי הרשום המידע לבין המידע בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל
.כאמור הרשום במידע האמור יגבור ,רשמיים בפרסומים

  התוצאות ,הפעילות .נוכחיים וציפיות מידע על המבוססות עתיד פני צופות הצהרות להכיל עשוי המידע
  הנדונים אלו לרבות ,שונים וסיכונים וודאות אי בשל ,מהותית שונים להיות בפועל עשויים אחרים ונתונים

.החברה ידי על שפורסמו הדירקטוריון ובדוחות הכספיים בדוחות הכלולים הסיכון גורמי במסגרת

.המידע של אחר חלק כל או האמורים והציפיות המידע את לעדכן מתחייבת אינה החברה

2www.orl.co.il
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כרמל אולפינים
:  מוצרים עיקריים 2מייצרת 

,פוליאתילן ופוליפרופילן
פלסטיקליצרנים של מוצרי נמכרים 

סינרגיה עם תעשייה 
  מאפשרתפטרוכימית 

אופטימיזציה מוגברת של  
הגדלת  , המוצריםתמהיל 

המרווחים המצרפיים 
ומיתון תנודתיות

Ducor Petrochemicals B.V.

פוליפרופילן   מייצרת
פלסטיקהנמכר ליצרנים של מוצרי 

גדיב תעשיות פטרוכימיה
מייצרת חומרי גלם  

הפלסטיקה והכימיהלתעשיות 

כרטיס ביקור
  –בזן קבוצת 

ופטרוכימיה  זיקוק תשלובת 
בישראלהגדולה 

3www.orl.co.il

100%
בזן

100%
ל"כאו

100%
בזן

בית זיקוק חיפה 
במזרח  אחד מבתי הזיקוק הגדולים 

כושר זיקוק של (הים התיכון אגן 
)  חביות נפט גולמי ליום 197,000

רמת מורכבות זיקוק גבוהה  בעל 
)9>Nelson Complexity  ,  מדד

)הזיקוק והפיצוחליכולות 

קירבה למקורות נפט גולמי מגוונים  
ולשווקי מוצרים אטרקטיביים
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קבוצת בזן  
יום של כולנו-ביום

444www.orl.co.il
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שווי שוק
₪מיליארד  6.2 -כ

)2019מרס (

בזן בשוק ההון

6

מבנה
בעלות

)2019מרס (

15.5%
מפעלים פטרוכימיים

33.0%
חברה לישראל

51.5%
ציבור

החוב נסחרותאגרות 
                במדד תל בונד  

נסחרת במדד  
125א "ת, 35א "ת

ח סחירות בשווי של  "אג
₪מיליארד  4.6 -כ
שקליות וצמודות לדולר -סדרות  6 -ב
)2019מרס (



www.orl.co.il

עוצמות
7

סינרגיה
מתקני המשך  -בית זיקוק בעל מורכבות גבוהה 

המאפשרים ייצור תזקיקים בעלי ערך מוסף גבוה
זיקוק עם פטרוכימיה המהווה תעשיית  תשלובת 

המשך
 –סינרגיה תפעולית ומנהלתית בין המגזרים 

חצר אחת
אופטימיזציה של הרווחיות ברמת הקבוצה

רגל יציבה בתוצאות   -הפטרוכימיה רווחיות 
הזיקוקהקבוצה הממתנת את התנודתיות במרווחי 

שחקן עוגן מוביל בשוק  
מקומי במיקום אסטרטגי

המקומישחקן עוגן מוביל בשוק 
קרבה   -אסטרטגי במזרח אגן הים התיכון מיקום 

למקורות נפט ושווקי מוצרים
מוניטין רב שנים בתעשייה

בעיקר במפרץ  אלף משרות  13יוצרת בזן 
חיפה והצפון ועשרות אלפי משרות נוספות  

בתעשיות ההמשך
לשנה ח''שמיליארד  7-הינה כג "בזן לתלתרומת 
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עוצמות 
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יעילות וגמישות
הפקת יותר חומרי גלם למתקני פיצוח  

ולתעשייה הפטרוכימית
התאמה מהירה של תמהיל מוצרים לשוק  
המשתנה ויכולת עיבוד מגוון רחב של סוגי  

ומוצרי בינייםנפט גלמי 
זמינות הולכת ומשתפרת של מתקנים

תהליכייםמשופרים עקב שינויים  היפקים
הפעלת צי מכליות להשגת גמישות מסחרית  

צמיחה וחדשנות
מוצר חדש עם הכנסה יציבה -חשמל ייצור 

מוצרי פלסטיקה חדשים ומתקדמים
חממה טכנולוגית  

הסכם רכישת גז חדש במחיר מוזל  
לשימוש כחומר גלם  , לאנרגיה ביצור

וחשמל
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חוזקות
9

מניעים כלכלה –מוצרי בזן 
המוצרים מצויים בשימוש יום יומי וימשיכו להיות  

נחוצים גם בעתיד
פיתוחים חדשים בתחום הפטרוכימיה והתחבורה  

הקבוצהיגבירו את הביקוש למוצרי 
איכות מוצרים מהגבוהות בעולם  , אמינות בייצור

וקשרי לקוחות חזקים ויציבים לאורך שנים

טכנולוגיה
מערכות אופטימיזציה מהמתקדמות בעולם  

המשלבות את מפעלי הקבוצה
הפעלת מערכות בקרה מתקדמות

טכנולוגיות לזיהוי מוקדם של תקלות
מערכות מידע התומכות בבקרת תהליכים  

וניהול הוצאות
מנוסה ומיומןאדם הנדסי כוח 
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חוזקות
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מחויבות לסביבה
המשך שיפור החותם הסביבתי ואיכות  

המוצרים בדגש על דלקי התחבורה
ייצור ושיווק הבנזין הנקי בעולם   2018בשנת 

)מהתקן 50%-תכולת בנזן נמוכה ב(
בתקני בטיחות ואיכות סביבה  עמידה 

מהמחמירים בעולם
מחויבות ואחריות לסביבה ולקהילה

המשך השקעות משמעותיות באיכות סביבה
והפקת מים   מיחזוריותר (חסכון במים שפירים 

)מליחים בחצר

פיננסי איתןמבנה 
גמיש ויעיל של  ניהול  -מלא מיזוג פיננסי 

מקורות המימון
מבנה חוב יעיל ויציב וגיוון מקורות מימון  

)הון חוזר, שוק הון, בנקים(
ירידה נמשכת בעלויות המימון ושיפור  

המינוף
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)IMO 2020( 2020תקן חדש למזוט 
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בראשית שנת  
לתוקף  ייכנס , 2020

תקן חדש לתכולת  
גופרית בדלקי  

תדלוק ימי

מרווח בזןעל ההשפעה הצפויה 

על מנת לבחון את הניתוח המלא יש לעיין במצגת המלאה כפי שפורסמה, 2.7.2018תרשימים אלה הינם חלק ממצגת שפורסמה על ידי החברה ביום : הערה* 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Base case  - No VGO-SRFO Med Composite Hydrocracking (40% Azeri 60% Urals)

Med Sour Hydrocracking/Coking (Urals) Med Sweet Hydroskimming (Azeri Lt)

Gross margins - Bazan base case vs. Med Yardstick*

Source: IHS Markit © 2018 IHS
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Pre-IMO years: $7/bbl
margin for Bazan

IMO years: $11/bbl
margin for Bazan

Post IMO years: $10/bbl margin for Bazan
Outside of the IMO years Bazan margin is higher than IHSM Med Sour 

Hydrocracking/Coking yardstick, however the comparison is not a like for like*

  2018בחודש אוקטובר 
י "אושרה אכיפת התקן ע

החל  , רשויות המדינות
  1.3.2020מיום 

בזן ערוכה לשינוי  
התקן ותוכל ליהנות 

משיפור בתנאי השוק  
שיווצרוככל 

התאמת פעילות 
לתנאי השוק  הזיקוק 

ללא ביצוע  , וצרכיו
השקעות
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בזן הבטיחה  
את אספקת  
הגז הטבעי  

למפעליה  
12

בזן חתמה הסכם עם חברת  
לרכישת גז טבעי   אן'אנרגי

.  ממאגרי הגז כריש ותנין
העסקה כוללת אספקה  •

למשך  BCM 17-של כ
שנה 15

עלות הגז תקטן מהותית  •
מאגר כריש יהיה ראשון שיפותח באמצעות ההסכםבעקבות 

היחיד מסוגו באגן הים  -  FPSOמתקן 
  .התיכון המזרחי

  2018יאן הודיעה בנובמבר 'אנרגחברת 
.בהסכםהתקיימו כלל התנאים המתלים כי 

החלו הקידוחים   2019מרס בחודש 
.ותניןבמאגרי כריש 



סביבה עסקית
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54.9 51.9

47.4

57.2

66.5
67.3

77.9
83.7

50.2

12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 12/18

מחיר הברנט

14

Brent, $/Bbl

הירידה על רקע הקלה  
בסנקציות על איראן  

ומגמה שלילית בכלכלת  
2018העולם בסוף 

עיקר הירידה  
לאחר  4ברבעון 

עליה במשך השנה

מחיר הנפט 
 67 -ירד מ

לחבית$  50-ל

תנודתיות  
  הברנטבמחיר 

2018בשנת 

בסמוך לאישור הדוח 
מחיר הנפט עלה  

לחבית 64$ -לכ
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15

אורלזיקוק מרווחי 
Ural Med Margin, $/Bbl - Reuters

2017ממוצע 

לחבית $  5.3
2018ממוצע 

לחבית $  4.6

Ural Med Margin, $/Bbl - Bloomberg

0
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12

12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 12/18

2017ממוצע 

לחבית $  6.0
2018ממוצע 

לחבית $  5.8

על  מרווח הזיקוק נשמר ברמה גבוהה 
כתוצאה  רקע הקטנת תפוקות בתי הזיקוק 

מהדממות מתוכננות ולא מתוכננות ועליה 
בביקוש לתזקיקים

תנודתי  מרווח אורל 
ונשמר ברמה גבוהה

2018בשנת 
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מרווחי תזקיקים
לברנטביחס 

Gasoline Source: REUTERSDiesel Fuel Oil 3.5%

-20

-10

0

10

20

30

12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 12/18

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

2018בשנת 
לרמות  הסולר במרווח עליה 

לחבית 18-19$גבוהות של 

במרווח הבנזין בסוף  חדה ירידה 
על רקע עודפי יצור   2018שנת 

וירידה בביקוש  

מרווח סולר גבוה
2018בשנת 
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מרווחי פולימרים
Polymers prices above Naphtha, $/Ton Polypropylene prices above Propylene, $/Ton

Polyethylene Polypropylene

300
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0
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12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 12/18

מרווחי  
הפולימרים
מעל נפטא

מרווחי  
דוקור

 המרווח הממוצע של  2018בשנת 
לטון   772$הפוליפרופילן 
לטון   678$והפוליאתילן 

מרווח הפוליאתילן במגמת ירידה  
עם עליה בהיצע של חומרי גלם  

זולים יותר

הפולימרים  מרווחי 
נשמרים ברמה  

2018גבוהה בשנת 

המרווח הממוצע   2018בשנת 
הפוליפרופילן מעל  של 

לטון$  221הפרופילן 

Source: ICIS,PLATTS
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מרווחי  
ארומטים

Source: ICIS,PLATTS12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18 06/18 09/18 12/18

Paraxylene prices above Xylene, $/Ton

מרווח   2018בשנת 
פאראקסילן  ממוצע 

קסילןמעל 
לטון   207$ -כ

בעליה לעומת תקופה קודמת



www.orl.co.il

צריכה מקומית של מוצרי דלק

19

ללא  תזקיקים מקומית צריכת 
וברבעון   2018שינוי בשנת 

הרביעי

תחבורהצריכת דלקי 
  2018בשנת  1% -בכירדה 

ברבעון הרביעי   2% -בכועלתה 

צריכה מקומית של דלקי תחבורה

Source201820172016משרד התשתיות 

3,254 3,169 

974 

3,274 3,234 

1,087 

3,236 3,239 

1,149 

סולר תחבורה בנזין ל"דס

0% 1%- 5%+ 0%

12%+ 6%+

אלפי טון

י"לא כולל צריכת חח(*) 

(*)
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צריכה מקומית של מוצרי דלק
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צריכה מקומית של מוצרים אחרים

286 

459 

615 

312 

498 

634 

311 

513 

581 

ביטומן מזוט מ"גפ

9%+ 0%

8%+ 3%+

3%+ 8%-

ללא  תזקיקים מקומית צריכת 
וברבעון   2018שינוי בשנת 

הרביעי

תחבורהצריכת דלקי 
  2018בשנת  1% -בכירדה 

הרביעי  ברבעון  2% -בכועלתה 

Source201820172016משרד התשתיות 

אלפי טון



ניתוח תוצאות
2018שנת 
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תוצאות  
תפעוליות חזקות

סיום מוצלח של טיפולים  
ן  "תקופתיים במתקן המיד

3ג "ובמז

דולר לחבית 6.7  
מרווח זיקוק מנוטרל

שנה חיובית  
נוספת לבזן

ביצועים טובים  
בפרמטרים  
התפעוליים  
והפיננסיים

שנה רווחית נוספת  
בתקופת שיפוץ

נקי  רווח  -דולר מליון  187

מליון דולר 507
EBITDA מנוטרל מאוחד

דולר  מליון  188
EBITDA פולימרים

פעילות פיננסית
)חיובי( -Aלאופק דירוג העלאת 

ח  "גיוס מוצלח של סדרות אג

בהסכם  הפחתת ריבית 
הסינדיקציה 

חשיפה לריבית הליבורהקטנת 

שיפורים פיננסיים
X1.9

יחס חוב פיננסי נטו  
מנוטרל   EBITDA -ל

מליון דולר 968
נטופיננסי חוב 

22
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EBITDA  מאוחד  מנוטרל
2014-2018מגזרים לפי 
$מיליוני 

23

421 

677 

427 

552 
507 

2014 2015 2016 2017 2018

www.orl.co.il
דלקים -פולימרים 

אחריםמגזרים דוקור ל"כאו
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EBITDA   מנוטרל
2017-2018לפי רבעונים מגזרים לפי 
$מיליוני 

24

74 

157 

182 

139 

120 

151 

123 
114 

Q1.17 Q2.17 Q3.17 Q4.17 Q1.18 Q2.18 Q3.18 Q4.18

www.orl.co.il
דלקים -פולימרים 

אחריםמגזרים דוקור ל"כאו
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2014-2018רווח נקי מאוחד 
$מיליוני 

25

187 

262 

158 

225 

(93)

20182017201620152014
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2.0 

4.8 
4.0 

5.3 
4.6 

6.4 

9.2 

6.2 

7.5 
6.7 

3.7

5.4
4.5

6.0 5.8

2014 2015 2016 2017 2018

בזן  של  *מנוטרלמרווח זיקוק 
רויטרס ובלומברגביחס למרווח אורל 

לחבית$ 

מרווח בזן  
)מנוטרל(

*

מרווח אורל 
Reuters

מרווח בזן מנוטרל  
כהגדרתו בדוח 

הדירקטוריון של  
החברה

מרווח אורל 
Bloomberg ממוצע
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www.orl.co.il

ניצולת זיקוק
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תקנון טיפול תקופתיניצולת
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תוצאות  
מגזר  

*הפולימרים

EBITDAרווח נקי

28

ודוקור ל"כאו(*) 

40 

108 108 
123 

105 

141 

206 203 
212 

188 

2014 2015 2016 2017 2018

2014-2018  
$מיליוני 
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968 

1,150 1,193 

1,437 1,411 

1,935 

12.201812.201712.201612.201512.201412.2013

 *החוב הפיננסי נטוהתפתחות 
$מיליוני  2013-2018

ח "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 
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176 169 
140 

179 179 
127 

67 

53 52 
54 

44 35 

42 

73 

229 221
194 

223 214 

169
140 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

הלוואות ח"אג

החוב הפיננסיתחזית פירעון 
$מיליוני 
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12.201812.201712.201612.201512.201412.2013

7.4X

3.4X

2.1X
2.8X

2.1X 1.9X

31

EBITDA -לנטו יחס חוב פיננסי 
2013-2018בשנים 

31www.orl.co.il•ח"חוב פיננסי נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג
•EBITDA  מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה



www.orl.co.il

2014-2018הוצאות ריבית נטו 
$מיליוני 

32
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ממוצע ליבורשער ריבית  הוצאות ריבית
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

  2013-2018מהלכים לייצוב פיננסי 

33

גיוון מקורות האשראי
)2013-2018(

Refinance למימון הבנקאי
)2013-2018(

)חיובי( -Aהעלאת דירוג 
)2018(

השלמת מיזוג פיננסי
)2016(

בזן/ל"ח כאו"החלפת אג
)2015(

מ"הארכת מח/ח"גיוס מיליארד דולר אג
)2013-2018(

מימוןעלויות הפחתת 
)2015-2018(



מזומניםתזרים 
2018לשנת 

$מיליוני 
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326

488

32
116

115 129

99

154

65

221

25

384

1.1.18מזומנים  מזומנים מפעילות
שוטפת 

פקדונות ואשראי  
לזמן קצר

ירידה בהון חוזר ח"הנפקת אג ריבית פרעון הלוואות ח"פרעון אג דיבידנד רכישת נכסים 
קבועים

אחר מזומנים 
31.12.18

(    )

(   )

(    )

(     )

(  )

(    )

בהתאמה, מיליון דולר 14-ו 67כוללים סכומים בגין היטלי פיתוח בסך של נכסים קבועים והריבית סעיפי רכישת : הערה
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377400
185111

-401

12.201812.201712.201612.201512.2014

429
403

371
310

267

12.201812.201712.201612.201512.2014

פרמטרים מאזניים עיקריים
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1,320
1,204

1,037
874

654

12.201812.201712.201612.201512.2014

)' $מ(הון עצמי 

35%
30%28%

25.0%

17.7%

12.201812.201712.201612.201512.2014
יחס הון למאזן

)' $מ(הון חוזר 

)$' מ(פיננסיים נזילים נכסים 
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מניית בזן

35א "מדד ת

בזןמניית 
בהשוואה
35א "למדד ת
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30%

24%+
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בזן  ' הח "מרווח של אג
ח ממשלתי מקביל"מעל אג
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