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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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לבזןרבעון חיובי נוסף 
התפעוליים והפיננסייםביצועים טובים בפרמטרים 

תוצאות תפעוליות  
חזקות

סיום מוצלח של טיפולים  
  ן"המידתקופתיים במתקן 

3 ג"ןבמז

מרווח זיקוק מנוטרל
דולר לחבית 8.1  
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שיפורים פיננסיים
             נטו  פיננסי חוב יחס 

מנוטרל EBITDA -ל
X1.9

נטו  בחוב הפיננסי ירידה 
דולר מליון 126-ב

מתחילת השנה 

רבעון רווחי נוסף 
בתקופת שיפוץ

רווח נקי 
דולר מליון 16

 EBITDA מנוטרל מאוחד
דולר מליון123 

EBITDA פולימרים
דולר  מליון44



סביבה עסקית
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מחיר הברנט
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לחבית$  84-ל 78 -עלה ברבעון ממחיר הנפט 

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

ק ומנגד עליה "למדיניות ההגבלה של אופ
ב"וארהק "חברות אופבהפקה במדינות שאינן 

סנקציות צפויות על יצוא הנפט האירני•

בחודשים אוקטובר ונובמבר הגברת ההיצע •
לחבית $  68גורמת לירידת מחיר לרמה של 

בסמוך לפרסום הדוח

54.9 51.9

47.4

57.2
66.5 67.3

77.9

83.7

30

45

60

75

90

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

Brent, $/Bbl

06/18 09/18



www.orl.co.il

0

2

4

6

8

10

12

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

Ural Med Margin, $/Bbl
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מרווח זיקוק  
אורל רויטרס

השנה תחילת לעומת במרווחים עליה
רקע תנודתיות מחיר הנפט והתחזקות   על

)סולר וקרוסין(הביניים מרווחי תזקיקי 

2017ממוצע 

לחבית  $  5.3

Q1 18ממוצע 

לחבית $  4.0

03/1812/1709/1706/1703/1712/16 06/18

Q2ממוצע  18

לחבית $  4.4

09/18

Q3 18ממוצע 

לחבית $  5.2
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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
  נפט זיקוק מרווחי שני של משוקלל ממוצע
 ופיצוח מימני פיצוח ,התיכון בים אורל גולמי

.קטליטי
  

 יכולת כולל משוקלל בלומברג אורל מרווח
50% קטליטי פיצוח יכולת ,50% מימני פיצוח

.אנרגיה כמקור טבעי בגז מלא ושימוש

06/18

Q2ממוצע  18

לחבית $  6.0

09/18

Q3 18ממוצע 

לחבית $  6.2
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מרווחי תזקיקים
לברנטביחס 

         של לרמה ברבעון עלה הסולר מרווח
  לחבית $ 16 -כ

Gasoline Prem Unl CIF Med
Diesel ULSD CIF Med
Fuel Oil 1% CIF Med

Source: REUTERS
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Products margin (CIF Med) vs Brent, $/Bbl
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  -כ של לרמה ברבעון יציב הבנזין מרווח
  לחבית $ 11
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מרווחי פולימרים
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ברמה גבוהההמרווחים 
ברבעון לאור התחזקות  ירידה במגמת 

הגלמיהנפטא יחד עם הנפט מחיר 
Polyethylene (LDPE FD NEW Spot‐ Naphtha CIF NEW)
Polypropylene (PP FD NEW Spot‐ Naphtha CIF NEW)

מרווחי הפולימרים
מעל נפטא

דוקורמרווחי 
פרופילןמעל  פוליפרופילן  
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Q1 18ממוצע 

לטון  $  831 פוליפרופילן

לטון$  824פוליאתילן 

2017ממוצע 

לטון $ 754 פוליפרופילן

לטון$  887פוליאתילן 

Q2 18ממוצע 

לטון $ 751 פוליפרופילן

לטון$  662פוליאתילן 

Q3 18ממוצע 

לטון $ 729 פוליפרופילן

לטון$ 608פוליאתילן 

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

 Q2 18 ממוצע  

לטון$ 234
 Q3 18 ממוצע  

לטון$ 190

12/1709/1706/1703/1712/16

03/18

03/18

06/18

06/18

PP FD NEW Spot‐ Propylene FD NEW Contract

09/18

09/18
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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

06/18

 Q2 18  ממוצע

לטון$ 120

Paraxylene FOB ARA ‐ Solvent Xylene FOB ARA

09/18

 Q3 18  ממוצע

לטון$ 276
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צריכה מקומית  
של מוצרי דלק

  טונות אלפי

תזקיקים מקומיתצריכת 
2018ברבעון שלישי  6%ירידה של 

צריכת דלקי תחבורה  
  2018ברבעון שלישי  5%ירידה של 

  - ל"הדסבצריכת נמשכת מגמת עליה 
מול רבעון מקביל 10%

צריכה מקומית של דלקי תחבורה

SourceQ3 2018Q3 2017משרד התשתיות 

953 

845 

302 

822  832 

331 

סולר בנזין ל"דס

14%-
2%-

10%+
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צריכה מקומית  
של מוצרי דלק

טונות אלפי

תזקיקים מקומיתצריכת 
2018השלישי ברבעון  6%ירידה של 

מזוט וביטומן יציבה   צריכת 

84 

126 
135 

83 

121  121 

ביטומן מזוט מ"גפ

10%-

SourceQ3 2018Q3משרד התשתיות  2017

אחרים דלקיםצריכה מקומית של 
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2020תקן חדש למזוט 
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גופריתייכנס לתוקף תקן חדש לתכולת , 2020בראשית שנת 
תדלוק ימיבדלקי 

חברת  בסיוע בחנה את המשמעויות הצפויות משינוי התקן בזן •
IHS Markitייעוץ בינלאומית 

לחברה יתאפשר להתאים את פעילות הזיקוק  IHSלפי תחזית •
מבלי לבצע השקעות במתקניה ואף  , לתנאי השוק וצרכיו

עשויה ליהנות משיפור במרווחים

ההשפעה הצפויה של כניסת  היקף  IHSלהערכת בהתאם •
הינו תוספת למרווח  , מרווחי הזיקוק של החברהעל התקן 

דולר לחבית 4עד  0הזיקוק בטווח שבין 

י רשויות  "אושרה אכיפת התקן ע 2018בחודש אוקטובר •
  1.3.2020החל מיום , המדינות
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*L/H spread = 0.5 * (Gasoline price + Diesel price) – HSFO price

Post IMO ‐ 2020

הפרש הצפוי בין דיזל ובנזין למזוט כבד

ההשפעה הצפויה על מרווח בזן

על , 2.7.2018תרשימים אלה הינם חלק ממצגת שפורסמה על ידי החברה ביום : הערה
מנת    לבחון את הניתוח המלא יש לעיין במצגת המלאה כפי שפורסמה



ניתוח תוצאות
2018 3רבעון 
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2018תוצאות רבעון שלישי 
$מיליוני 

15

55  44 

124 

71 

3 

8 

182 

123 

Q3.17 Q3.18

דלקים

-פולימרים 
דוקור ל"כאו

מגזרים  
אחרים

Q3 17

EBITDA מנוטרל מאוחד לפי מגזרים

Q3 18

16

92

Q3 18Q3 17

רווח נקי מאוחד

Q3 17 Q3 18
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6.4 

5.2 

7.2

6.2

9.3 
(*) 8.6 

Q3 2017 Q3 2018

של בזן   *מנוטרלמרווח זיקוק 
אורלביחס למרווח 

לחבית$ 

16

מרווח בזן  
)מנוטרל(

מרווח אורל  
Bloomberg

.            החברהכהגדרתו בדוח הדירקטוריון של מנוטרל פרופורמה בזן מרווח (*) 
.דולר לחבית 8.1הינו  2018מרווח הזקוק המנוטרל בפועל לרבעון השלישי של 

מרווח אורל  
Reuters

Q3 17 Q3 18



*תוצאות מגזר הפולימרים 
$מיליוני 

EBITDA

רווח נקי
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ודוקור ל"כאו* 

33 
29 

55 

44 

Q3 17 Q318
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התפתחות החוב
  *נטוהפיננסי 

$מיליוני 

1,024 

1,150 1,193 

1,437 1,411 

1,935 

9.201812.201712.201612.201512.201412.2013

12/1712/1612/1512/1412/13

ח  "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 

09/18
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19

EBITDA -לנטו יחס חוב פיננסי 

9.201812.201712.201612.201512.201412.2013

2.1X

2.8X

2.1X 2.1X

7.4X

3.4X

19www.orl.co.il

12/1712/1612/1512/1412/13

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

2.8X

1.9X

09/18



מאוחדתזרים מזומנים 
2018חודשים ראשונים  9-ל

$מיליוני 

20www.orl.co.il

326 
475 

469 

40 

115 
4  2  2  ‐

‐
‐

‐

‐

‐ ‐

‐
‐

‐ ‐ ‐ ‐ 19 
91 

38 
65 

84 

181 

5 

יתרת מזומנים 
31.12.2017

רווח על בסיס  
מזומן

שינוי  
בפקדונות

ח"גיוס אג עסקאות  
נטו, בנגזרים

ירידה בהון  
חוזר

אשראי זמן 
קצר ופקדונות  

מלקוחות 
אחרים

תשלום 
התחייבויות  
בגין חכירות 

ריבית  
ששולמה נטו

פרעון הלוואות  
לזמן ארוך

דיבידנד 
ששולם

ח"פרעון אג רכישת נכסים  
קבועים

מס הכנסה  
)  ששולם(

נטו, שהתקבל

יתרת מזומנים 
30.09.2018

(*)

(*)

.בהתאמה, מיליון דולר 14 -ו 67-כולל תשלום קרן וריבית בגין פסק דין שניתן בנושא היטלי פיתוח בסך של כ(*)  
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עיקרייםפרמטרים מאזניים 

21

1,359
1,204

1,037
874

654
785

9.201812.201712.201612.201512.201412.2013

)' $מ(הון עצמי 

32%
30%28%

25%

18%17%

9.201812.201712.201612.201512.201412.2013

יחס הון למאזן

549
400

185111

-401-405

9.201812.201712.201612.201512.201412.2013

)' $מ(הון חוזר 

516

403371
310

267

98

9.201812.201712.201612.201512.201412.2013

נכסים פיננסיים
)' $מ(נזילים 

12/1612/1512/1412/13 09/1812/17

12/1612/1512/1412/13 09/1812/17

12/1612/1512/1412/13 09/1812/17

12/1612/1512/1412/13 09/1812/17
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₪מיליארד  5.9 -כ
)2018נובמבר ( 

בזן בשוק ההון

22

מבנה
בעלות

30.09.18ליום 

15.5%
מפעלים פטרוכימיים

33.0%
חברה לישראל

51.5%
ציבור

אגרות החוב נסחרות

במדד תל בונד  
                       

נסחרת במדד  

125א "ת, 35א "ת
ח סחירות בשווי של "אג
₪מיליארד  4.4 -כ
שקליות וצמודות לדולר -סדרות  6 -ב
)2018נובמבר (

שווי שוק

  3.7%דיבידנד תשואת 
)2018נובמבר (
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מניית בזן

35א "מדד ת

‐10%
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70%

31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018 30/06/2018 30/09/201812/16 03/17 06/17 09/17 12/17 03/18

בזןמנית 
בהשוואה
35א "למדד ת

55%+

06/18 09/18

(*)

1.1.2017-8.11.2018בתקופה (*) 



תודה רבה


