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  ממנו חלק כל או כאמור מידע( המצגת הצגת במהלך שיימסר אחר מידע וכל במצגת הכלול המידע
  ,השקעה החלטת לקבלת בסיס מהווה אינו המידע .בלבד נוחות למטרות מוצג ")המידע" :להלן יכונה
 לשיקול תחליף לא וכן דעת חוות או המלצה מהווה ואינו עצמאיים מידע וניתוח איסוף מחליף אינו
.פוטנציאלי משקיע כל של עצמאי דעת

 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

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

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

.המידע של אחר חלק כל או האמורים והציפיות המידע את לעדכן מתחייבת אינה החברה
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לבזןהמשך ביצועים טובים 
בפרמטרים התפעוליים והפיננסיים

תוצאות תפעוליות  
חזקות

100% -ניצולת שיא 
 של מתקני הזיקוק
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פעילות פיננסית
)חיובי( -Aהעלאת אופק דירוג ל 

ח"סדרות אגגיוס מוצלח של 
ארוך בריבית מ"במח

  4.3%דולרית קבועה של 

הליבורהקטנת חשיפה לריבית 

ירידה בחוב הפיננסי נטו

דיבידנד
לבעלי המניות

של  חלוקה 
מיליון דולר 65

תשואת 
4.5%דיבידנד 

רבעון חיובי נוסף

רווח נקי 
מיליון דולר 74

 EBITDA מנוטרל
דולרמיליון  120 



סביבה עסקית
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מחיר הברנט
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לחבית$  67.3-ל 66.5 -עלה ממחיר הנפט 

  ההפקה להגבלת ומחויב ממשיך ק"אופ ארגון•
 רוסיה כגון אחרות מדינות של הצטרפות•

                  ומנגד ק"אופ של ההגבלה למדיניות
  ק"אופ חברות שאינן במדינות בהפקה עליה
ב"וארה

 מחירים עלית להמשך גורמת בעולם המתיחות•
הדוח תאריך לאחר לחבית $ 79 של לרמה

54.9 51.9

47.4

57.2

66.5 67.3

12/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18
03/1812/1709/1706/1703/1712/16

Brent, $/Bbl
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Ural Med Margin, $/Bbl
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מרווח זיקוק  
אורל רויטרס

 זמנית ירידה הרבעון בתחילת
במרווחים

במחיר הנפט והחלשות  העלייהרקע  על
מרווח הבנזין

2017ממוצע 

לחבית $  5.3
Q1 18ממוצע 

לחבית $  4

03/1812/1709/1706/1703/1712/16
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מרווח זיקוק  
בלומברגאורל 

Ural Med HY/FC Margin, $/Bbl
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2017ממוצע 

לחבית $  6.0
Q1 18ממוצע 

לחבית $  5.4  הינו משוקלל בלומברג אורל מרווח
 זיקוק מרווחי שני של )50/50( משוקלל ממוצע
 מימני פיצוח ,התיכון בים אורל גולמי נפט

.קטליטי ופיצוח
  

 יכולת כולל משוקלל בלומברג אורל המרווח
 קטליטי פיצוח יכולת ,חלקית מימני פיצוח
.אנרגיה כמקור טבעי בגז מלא ושימוש חלקית
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מרווחי תזקיקים
לברנטביחס 

         של ברמה ברבעון יציב הסולר מרווח
  לחבית 14$ -כ

Gasoline

Diesel

Fuel Oil 1%

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

12/1709/1706/1703/1712/16

                 ממוצעת ברמה תנודתי הבנזין מרווח
  לחבית $ 10 -כ של

03/18
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מרווחי פולימרים
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גבוהיםהמרווחים 
מחיר לאור התחזקות ירידה במגמת 

הגלמיהנפטא יחד עם הנפט 

Polyethylene

Polypropylene

מרווחי הפולימרים
מעל נפטא

דוקורמרווחי 
פרופילןמעל  פוליפרופילן  
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Q1 18ממוצע 

לטון  $  831 פוליפרופילן

לטון$  824פוליאתילן 

2017ממוצע 

לטון $ 754 פוליפרופילן

לטון$  887פוליאתילן 

Polymers prices above Naphtha, $/Ton

12/1709/1706/1703/1712/16

Polypropylene prices above Propylene, $/Ton
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 Q1 18 ממוצע  

לטון$ 283

2017ממוצע 

 לטון$ 290

12/1709/1706/1703/1712/16

03/18

03/18
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מרווחי  
ארומטים

  קסילןמעל  פאראקסילן

Source: ICIS,PLATTS

Paraxylene prices above Xylene, $/Ton
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 Q1 18  ממוצע

לטון$  141

2017ממוצע 

לטון  $ 121
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צריכה מקומית  
של מוצרי דלק

  טונות

תזקיקים מקומיתצריכת 
2018ללא שינוי ברבעון ראשון 

צריכת דלקי תחבורה 
 2018ברבעון ראשון  2% -בכירדה 

  - ל"הדסבצריכת נמשכת מגמת עליה 
מול רבעון מקביל 8%

צריכה מקומית של דלקי תחבורה

SourceQ1 2018Q1 2017משרד התשתיות 

858 
778 

234 

799  781 

253 

סולר בנזין ל"דס

7%- 0%

8%+
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צריכה מקומית  
של מוצרי דלק

טונות

תזקיקים מקומיתצריכת 
2018ללא שינוי ברבעון ראשון 

בירידה  אחרים  דלקיםצריכת 
63 

137 

195 

73 

122 

175 

ביטומן מזוט מ"גפ

16%+

11%-

10%-

SourceQ1 2018Q1 2017משרד התשתיות 

אחרים דלקיםצריכה מקומית של 



ניתוח תוצאות
2018 1רבעון 
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2018תוצאות רבעון ראשון 
$מיליוני 

14

48 53

22

50
4

17

74

120

Q1.17 Q1.18

דלקים

-פולימרים 
דוקור ל"כאו

מגזרים 
אחרים

Q1 17

EBITDA מנוטרל מאוחד לפי מגזרים

Q1 18

74 

19 

Q1 18Q1 17

רווח נקי מאוחד
62%+

289%+

ערכה הקבוצה טיפול תקופתי בחלק ממתקני ההמשך 2017ברבעון ראשון 

Q1 17 Q1 18
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5.0 

4.0 

5.8 
5.4 

4.6 

5.5 

Q1 2017 Q1 2018

בזן  של  *מנוטרלמרווח זיקוק 
אורלביחס למרווח 

לחבית$ 
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מרווח בזן  
)מנוטרל(

*

מרווח אורל 
Bloomberg

מרווח בזן מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה

מרווח אורל 
Reuters

Q1 17 Q1 18



*תוצאות מגזר הפולימרים 
$מיליוני 

EBITDA

רווח נקי
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ודוקור ל"כאו* 

26 
32 

48 
53 

Q1.17 Q1.18

Q1 17 Q1 18
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התפתחות החוב
  *נטוהפיננסי 

$מיליוני 

1,114 
1,150 

1,193 

1,437 1,411 

1,935 

3.201812.201712.201612.201512.2014

12/1712/1612/1512/1412/13

ח "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 

03/18
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EBITDA -לנטו יחס חוב פיננסי 

3.201812.201712.201612.201512.201412.2013

2.1X

2.8X

2.1X

7.4X

3.4X

18www.orl.co.il

12/1712/1612/1512/1412/13

ח"חוב פיננסי נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג•
•EBITDA  מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה

1.9X

03/18



תזרים מזומנים מאוחד
2018 1לרבעון 

$מיליוני 
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326 
459 

142 

115 

3 
56 

‐

( 17 ) ( 10 )
( 65 )

( 1 )

( 87 )

( 3 )

יתרת מזומנים 
31.12.2017

רווח על בסיס  
מזומן

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

פרעון הלוואות 
לזמן ארוך

דיבידנד ששולם ח"פרעון אג רכישת נכסים 
קבועים והיטלים

אחר מזומנים 
31.03.2018

.נדחו לרבעון העוקב, בהתאמה, מיליון דולר 8 -ו 42ח בסך "קרן וריבית בגין אג:  הערה
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עיקרייםפרמטרים מאזניים 

20

1,2171,204
1,037

874

654
785

3.201812.201712.201612.201512.201412.2013

)' $מ(הון עצמי 

30%30%28%
25%

18%17.3%

3.201812.201712.201612.201512.201412.2013

יחס הון למאזן

478400
185111

-401-405

3.201812.201712.201612.201512.201412.2013

)' $מ(הון חוזר 

534

403371
310

267

98

3.201812.201712.201612.201512.201412.2013

נכסים פיננסיים
)' $מ(נזילים 

03/1812/1612/1512/1412/1303/1812/1612/1512/1412/13

03/1812/1612/1512/1412/13 03/1812/1612/1512/1412/13

12/17 12/17

12/17 12/17
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₪מיליארד  5.0 -כ
)2018מאי ( 

בזן בשוק ההון

21

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  4.5 -כ
שקליות וצמודות לדולר -סדרות  6 -ב
)2018מאי (

שווי שוק

 4.5%דיבידנד תשואת 
)2018מאי (
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מניית בזן

35א "מדד ת

‐20%

‐10%

0%
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50%

01/01/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018
01/17 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18

בזןמנית 
בהשוואה
35א "למדד ת

32%+



תודה רבה


