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  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
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מחיר הברנט

4

Brent, $/Bbl

העלייה בעיקר על רקע  
י "הפחתת התפוקה ע

ק וסנקציות על  "ארגון אופ
איראן וונצואלה

העלייה ברבעון  
לאחר ירידה חדה  

2018 4ברבעון 

המחיר עלה  
 50 -ברבעון  מ

לחבית$  68-ל

תנודתיות  
  הברנטבמחיר 

2018-2019בשנים 

בסמוך לאישור הדוח 
מחיר הנפט עלה  

לחבית$ 72 -לכ
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אורלזיקוק מרווחי 
Ural Med Margin, $/Bbl - Reuters

Q1 ‘18ממוצע 

לחבית $ 4.0
Q1 ‘19ממוצע 

לחבית $  3.6

Ural Med Margin, $/Bbl - Bloomberg
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Q1 ‘18ממוצע 

לחבית $ 5.4
Q1 ‘19ממוצע 

לחבית $  4.5

עקב העלייה  נחלשו הזיקוק  ימרווח
החדה במחיר הנפט והתייקרות האורל  

לברנטביחס 

תנודתימרווח אורל 
2018-2019בשנים 
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מרווחי תזקיקים
לברנטביחס 

Gasoline Source: REUTERSDiesel Fuel Oil 3.5%
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Products margin (CIF Med) vs Brent, $/Bbl

2019ברבעון ראשון 
יציבים ברמות גבוהות  הסולר במרווח 

על רקע גידול בביקושלחבית $  17-של כ

דולר   4-במרווח הבנזין לכחדה ירידה 
על רקע עודפי יצור וירידה עונתית  לחבית 

הפרסיב ובמפרץ "בביקוש ועליה בהיצע בארה

מרווח סולר יציב וגבוה
2018-2019בשנים 

דולר  -3במרווח המזוט ל חדה עליה 
,  בשל ביקוש למזוט לצורך פיצוחלחבית 

תעשיה ותחבורה ימית
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'IMO 2020'תקן 

7

בראשית שנת  
לתוקף  ייכנס , 2020

תקן חדש לתכולת  
גופרית בדלקי  
תדלוק ימי

מרווח בזןעל ההשפעה הצפויה 

יש לעיין במצגת המלאה כפי שפורסמה  , מנת לבחון את הניתוח המלא והסייגים בעניינו-על, 2.7.2018תרשימים אלה הינם חלק ממצגת שפורסמה על ידי החברה ביום : הערה* 
.  ובכלל זה בדגשים המשפטיים ובתנאי השימוש שפורטו במצגת
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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*

דלקי  בזן החלה לשווק 
תדלוק אניות העונים  

התקן תחת  לדרישות 
Bsweetהמותג 

בזן ערוכה לשינוי  
התקן ותוכל ליהנות 

משיפור בתנאי השוק  
שיווצרוככל 

התאמת פעילות 
לתנאי השוק  הזיקוק 
ללא ביצוע  , וצרכיו

השקעות
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מרווחי פולימרים
Polymers prices above Naphtha, $/Ton Polypropylene prices above Propylene, $/Ton

Polyethylene Polypropylene
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מרווחי  
פולימרים

מרווחי  
דוקור

המרווח הממוצע   2019ברבעון ראשון 
לטון $ 771 הפוליפרופילן של 

לטון  $ 598והפוליאתילן 
מרווח הפוליאתילן במגמת ירידה עם  
עליה בהיצע של חומרי גלם זולים יותר

מרווחי הפולימרים  
נשמרים ברמה  
גבוהה בשנים   

2018-2019

מרווח  2019ברבעון ראשון 
הפוליפרופילן  הממוצע של 

לטון$  229 הפרופילןמעל 

Source: ICIS,PLATTS
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מרווחי  
ארומטים

Source: ICIS,PLATTS12/17 03/18 06/18 09/18 12/18 03/19

Paraxylene prices above Xylene, $/Ton

מרווח  2019ברבעון ראשון 
פאראקסילן  ממוצע 

קסילןמעל 
לטון  $ 278 -כ

מסתמנת מגמת ירידה בעיקר 
על רקע עלית מחירי חומרי  

)קסילן(הגלם 
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צריכה מקומית של מוצרי דלק

10

עלתה   תזקיקים מקומית צריכת 
2019ברבעון ראשון  4%-בכ

עלתה  תחבורה צריכת דלקי 
2019ברבעון ראשון  3% -בכ

צריכה מקומית של דלקי תחבורה

2018רבעון ראשון 2019רבעון ראשון Sourceמשרד התשתיות 

794 781 

253 

828 
791 

257 

סולר תחבורה בנזין ל"דס

4%+ 1%+

2%+

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

73 69 

175 

66 60 63 

179 

82 

ביטומן מזוט מ"גפ דלק ימי

9%-18%-

2%+

24%+

אלפי טון

2018רבעון ראשון 2019רבעון ראשון Sourceמשרד התשתיות 



ניתוח תוצאות
2019רבעון ראשון 
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תוצאות  
תפעוליות חזקות

דולר לחבית 7.7
מרווח זיקוק מנוטרל

רבעון ראשון  
לבזןחזק 

ביצועים טובים  
בפרמטרים  
התפעוליים  
והפיננסיים

מהלכים אסטרטגיים

פעילות פיננסית
)יציב( ’ilA'-העלאת דירוג ל

שיפורים פיננסיים
X1.7  נטו  * פיננסיחוב יחס
מנוטרל   EBITDA -ל

דולר  מליון 937
נטו* חוב פיננסי

13

דולר מליון 153
EBITDA מנוטרל מאוחד

דולר מליון 50
EBITDA פולימרים

 אניות תדלוק דלק שיווק התחלת
IMO' תקן לדרישות העונה
2020’ 

הבטחת רציפות אספקת גז טבעי  
עד התחלת הפקת גז לקבוצה

)אן'אנרגי(ממאגר כריש 

מליון דולר100
נטילת הלוואה לזמן ארוך

דולר מליון 63
רווח נקי

ח "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 
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EBITDA  מיליוני מגזרים לפי מנוטרל$

14

53 50 

50 

93 
17 

10 

120 

153 

Q1.18 Q1.19

www.orl.co.il
דלקים -פולימרים 

אחריםמגזרים דוקור ל"כאו

28%+
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רווח נקי מאוחד
$מיליוני 

15

63 

74 

Q1 19Q1 18
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4.0 3.6 

5.4
4.5

5.5 

7.7 

Q1 2018 Q1 2019

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

16www.orl.co.il
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תוצאות  
מגזר  

*הפולימרים

EBITDAרווח נקי

17

ודוקור ל"כאו(*) 

32 34 

53 
50 

Q1.18 Q1.19

$מיליוני 
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937 968 

1,150 

3.201912.201812.2017

 *החוב הפיננסי נטוהתפתחות 
$מיליוני 

ח "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 

18www.orl.co.il
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3.201912.201812.2017

1.7X

2.1X

7.4X

2.1X 2.1X

1.9X

19

EBITDA -לנטו יחס חוב פיננסי 

19www.orl.co.il•ח"חוב פיננסי נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג
•EBITDA  מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה

1.7X
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מזומניםתזרים 
2019לרבעון ראשון 

$מיליוני 
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513
377400

3.201912.201812.2017

511

429403

3.201912.201812.2017

פרמטרים מאזניים עיקריים

21

1,399

1,320

1,204

3.201912.201812.2017

)' $מ(הון עצמי 

34%35%

30%

3.201912.201812.2017

יחס הון למאזן

)' $מ(הון חוזר 

)$' מ(פיננסיים נזילים נכסים 



תודה רבה


