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הצהרה משפטית

2

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

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

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

 בפרסומים המופיע או/ו החברה בספרי הרשום המידע לבין המידע בין התאמה אי או סתירה של מקרה בכל
.כאמור הרשום במידע האמור יגבור ,רשמיים
 ונתונים התוצאות ,הפעילות .נוכחיים וציפיות מידע על המבוססות עתיד פני צופות הצהרות להכיל עשוי המידע
  במסגרת הנדונים אלו לרבות ,שונים וסיכונים וודאות אי בשל ,מהותית שונים להיות בפועל עשויים אחרים
.החברה ידי על שפורסמו הדירקטוריון ובדוחות הכספיים בדוחות הכלולים הסיכון גורמי

.המידע של אחר חלק כל או האמורים והציפיות המידע את לעדכן מתחייבת אינה החברה
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סביבה עסקית
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נסחר בין   הברנטברבעון השלישי 
.  לחביתדולר  68 -ל 55

בסמוך למועד אישור הדוח מחירו  
.דולר לחבית 60נקבע על 

תנודתיות  
  הברנטבמחיר 

ברבעון שלישי

הרבעון השלישי התאפיין בתנודתיות  
רבה והושפע בעיקר מהמשך אווירה  
מאקרו כלכלית שלילית ומהתגברות  

המתיחות הגיאופוליטית באזור  
.המפרץ הפרסי

במהלך חודש ספטמבר על רקע  
מתקפת הטרור על סעודיה עלה  

וחזר לרדת עם , הברנטמחיר 
הודעתה של סעודיה על חזרה  

.לתפוקה מלאה

מחיר הברנט
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4.1 

5.9 
-1.8

הפרש

19' ספט-ינואר18' ספט-ינואר

אורל בלומברג ממוצע

אורל רויטרס

2.9 

4.5 
-1.6

הפרש

מרווח אורל רויטרס היה תנודתי וירד בחדות  
הירידה נבעה  .  ביחס לרבעון מקביל אשתקד

בעיקרה מההתייקרות היחסית של האורל  
ומירידה חדה במרווח המזוט הרב גופרית  

למול הברנט) 3.5%(

Source: Bloomberg 

מרווחי זיקוק אורל

6

מרווח אורל בלומברג היה תנודתי וירד גם כן  
עם כי במידה  , ביחס לרבעון מקביל אשתקד

בעיקר  , מועטה ביחס למרווח אורל רויטרס
נמוכה  ) 3.5%(בשל תכולת מזוט רב גופרית 

באופן משמעותי וירידה במחיר הגז הטבעי  
באירופה  

לקראת סיום הרבעון  
מרווחי האורל רויטרס  

ובלומברג עלו באופן 
משמעותי על רקע  

מתקפת הטרור בסעודיה

לאחר מועד הדוח ועד לסמוך  
מרווחי האורל  , למועד אישורו

רויטרס ובלומברג עלו ועומדים  
דולר   3.6 -ו 1.9בממוצע על 

בהתאמה  , לחבית
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אורל רויטרס אורל בלומברג ממוצע  

Bloomberg & Reuters Ural crack [$/bbl]

4.6 

6.2 
1.9-  

הפרש

19' ספט-יולי18' ספט-יולי

אורל בלומברג ממוצע

אורל רויטרס

3.3 

5.2 
1.9-  

הפרש
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19' ספט-ינואר18' ספט-ינואר

15.9 

14.8 
1.1  +

סולר

8.4 

10.8 
2.4-  

בנזין

-6.7 

-9.0 2.3  +
מזוט  
3.5%

-0.6 

-7.1 6.5  +
מזוט  
1%

19' ספט-יולי18' ספט-יולי

16.8 

15.6 
1.2  +

סולר

11.5 

11.1 
0.4  +

בנזין

-10.0 

-7.4 2.6-  
מזוט  
3.5%

-0.1 

-5.8 5.7  +
מזוט  
1%
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בנזין   סולר    1%מזוט  3.5%מזוט  
Source: Reuters 

מרווחי תזקיקים ביחס לברנט

7

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

עלה בחדות  ) 1%(מרווח המזוט הדל גופרית 
והפער בינו לבין המזוט הרב גופרית נפתח על 

. IMO 2020רקע ההיערכות לכניסתו לתוקף של 
מרווח המזוט הדל גופרית  , לאחר מועד הדוח

.דולר לחבית 3 -הינו כהממוצע 

ירד  ) 3.5%(מרווח המזוט הרב גופרית 
בחדות על רקע ההיערכות לכניסתו לתוקף  

מרווח  , לאחר מועד הדוח. IMO 2020של 
המזוט הרב גופרית הממוצע הינו כמינוס  

.דולר לחבית 21

מרווח הסולר מעל הברנט עלה ברבעון על רקע  
של  2020ההיערכות לכניסתו לתוקף בינואר 

IMO 2020 .מרווח הסולר  , לאחר מועד הדוח
.דולר לחבית 19 -הממוצע הינו כ
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Polypropylene Polyethylene

Polymers prices above Naphtha, $/Ton

Source: ICIS,PLATTS

מעל הנפטא ירד   הפוליפרופילןמרווח ממוצע של 
הרבעון ביחס לרבעון מקביל אשתקד על רקע  
גידול בהיצע עם הקמת מתקני ייצור חדשים 

לאירופה וכן בשל  פוליפרופילןבמזרח ויבוא 
על  לפוליפרופילןבביקוש  מסויימתהתמתנות 

רקע חששות להאטה בכלכלה העולמית  

מרווחי פולימרים מעל נפטא
פוליפרופילן 

19' ספט-ינואר18' ספט-ינואר

פוליאתילן 

735 

771 
36-

הפרש

615 

698 
83-

הפרש

19' ספט-יולי18' ספט-יולי

פוליפרופילן 

פוליאתילן 

584 

608 
24-

הפרש

680 

729 
49-

הפרש

מרווח ממוצע של הפוליאתילן מעל הנפטא ירד  
הרבעון ביחס לרבעון מקביל אשתקד על רקע  

עודף היצע והתגברות ייצור פוליאתילן מתוצרי  
פצלי שמן וגז טבעי שעלותם נמוכה יותר
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צריכה מקומית של מוצרי דלק

9

צריכה מקומית של דלקי תחבורה אלפי טון

2,436 2,441 

199 216 

2,591 
2,487 

168 
268 

(*)סולר תחבורה 
י"לא כולל צריכת חח(*)

בנזין מזוט דלק ימי

2018  1-9 2019  1-9

24%-16%

2%
6%

)  סולר וקרוסין, בנזין(צריכת דלקי תחבורה 
לעומת   4%-עלתה בתקופת הדוח בכ
ברבעון   6%-ובכתקופה מקבילה אשתקד 

לעומת רבעון מקביל   2019השלישי של 
אשתקד

צריכת התזקיקים הכוללת בשוק המקומי 
עלתה  ) תעשיה והסקה, דלקי תחבורה(

לעומת תקופה   3%-בתקופת הדוח בכ
השלישי  ברבעון  4%-מקבילה אשתקד ובכ

לעומת רבעון מקביל אשתקד 2019של 
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צריכה מקומית של מוצרי דלק

10

צריכה מקומית של מוצרים אחרים אלפי טון

870 

234 

433 

886 

197 

444 

קרוסין ביטומן מ"גפ

2018  1-9 2019  1-9

3%

-16%

2%



ניתוח תוצאות
2019רבעון שלישי 
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EBITDA מנוטרל לפי מגזרים

12www.orl.co.il
מגזרים אחרים -פולימרים 

דוקור ל"כאו דלקים

מיליוני דולר

71 69 

44 
35 

8 
10 

123 
114 

Q3.18 Q3.19
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EBITDA   מנוטרל
גורמים עיקריים לשינוי

13

מיליוני דולר

123 
114  )50(

 8 

 47   )14(

Q3.18 תרומה/ מרווח היקפי המכירות אובדן רווחים בגין  
טיפולים תקופתיים  

Q3.19 הוצאות התפעול
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16 

7 

 )9(

 )3(
 1 

 7  )7(

 1 
 1 

1 1 1 

Q3.18  EBITDAירידה ב 
מנוטרל

שינוי בנטרולים ירידה בהוצאות פחת ירידה בריבית על  
אשראי ופריטי הון 

חוזר

עליה בהוצאת מימון  
אחרות

ירידה בהוצאות מיסים אחר Q3.19

רווח נקי מאוחד גורמים עיקריים לשינוי

14

מיליוני דולר
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של בזן   *מרווח זיקוק מנוטרל
ביחס למרווח אורל רויטרס ובלומברג

15

מרווח זיקוק 
מנוטרל בזן

*

מרווח אורל 
רויטרס

מרווח בזן מנוטרל  
כהגדרתו בדוח 

הדירקטוריון של החברה

מרווח זיקוק פרופורמה  
מנוטרל בזן

מרווח אורל 
Bloomberg ממוצע

www.orl.co.il

דולר לחבית

5.2 

3.3 

6.2 

4.6 

8.1
6.3 

8.6

Q3.18 Q3.19
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תוצאות  
מגזר  

*הפולימרים

EBITDA

רווח נקי

16

ודוקור ל"כאו(*) 

$מיליוני 

28 

19 

35 

44 

 (5)

 5

 15

 25

 35

 45

Q3.18 Q3.19
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859 882 937 968 

1,150 1,193 

1,437 1,411 

1,935 

30.9.201930.6.201931.3.201931.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.201431.12.2013
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 *התפתחות החוב הפיננסי נטו
$מיליוני 

ח "למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג* 
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18
18www.orl.co.il•ח"חוב פיננסי נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג

•EBITDA   מנוטרל כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה בארבעת הרבעונים האחרונים

EBITDA -יחס חוב פיננסי נטו ל

9.20196.20193.201912.201812.201712.201612.201512.201412.2013

1.9x 1.9x2.1x
2.8x

2.1x

3.4x

7.4x

1.9x1.7x
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2019תזרים מזומנים לתשעת החודשים הראשונים של 
$מיליוני 

מליון דולר 4 -מליון דולר וריבית והפרשי הצמדה בסך כ 19 -קרן בסך כ -כולל תשלומים חד פעמיים בגין היטלים (1)

429 

622 
341 100 

116 

29 
(69)

(62)
(109) (105)

(48)

מזומנים ופקדונות 
בדצמבר   31ליום 

2018

רווח לאחר 
התאמות שאינן  
כרוכות בתזרים  

מזומנים

עליה בהון חוזר ,  ריבית ששולמה
נטו

רכישת נכסים  
קבועים

קבלת הלוואה לזמן 
ארוך

ח"פרעון אג פרעון הלוואות  
לזמן ארוך

נטו, ח"הנפקת אג אחר מזומנים ופקדונות 
בספטמבר   30ליום 

2019
)1()1(
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622

488511
429403371

310
267

9.20196.20193.201912.201812.201712.201612.201512.2014

558
451

513

377400

185
111

-401

9.20196.20193.201912.201812.201712.201612.201512.2014

1,4151,4201,3991,320
1,204

1,037
874

654

9.20196.20193.201912.201812.201712.201612.201512.2014

34%36%34%35%
30%28%

25%

18%

9.20196.20193.201912.201812.201712.201612.201512.2014

פרמטרים מאזניים עיקריים

20

)' $מ(הון עצמי 

יחס הון למאזן

)' $מ(הון חוזר 

)' $מ(נכסים פיננסיים נזילים 

דולר מליון 177היקף מסגרות האשראי המחייבות הבלתי מנוצלות הינו  30.9.2019ליום (*) 
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