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"(EY)"מ"בע(ישראל)יאנגארנסט,2020בנובמבר30מיוםהעבודהונספח2020,באפריל14מיוםהתקשרותלמכתבובהתאם,לבקשתכם

לנפטזיקוקבתיחברתשלהזיקוקמגזרנכסישלערךירידתבחינתבנושא"(השוויהערכת"או"הדוח)"המסכםח"הדואתבפניכםלהציגשמחה

חשבונאותלתקןובהתאםהמקצועיותלהנחיותבהתאםבוצעההעבודה."(השוויהערכתמועד)"2020,בדצמבר31-הליוםנכון"(ן"בז)"מ"בע

."(IAS36)""נכסיםערךירידת"36בינלאומי

ישלהנהלהוכיומדויקנכוןלידינושהועברהמידעכילנוהוצג.('ן"בזהנהלת')ן"בזמהנהלתשהתקבלמידעעלהתבססנו,עבודתנובביצועכייודגש

בדיקהערכנוולא,הוגניםאו/ושלמיםאו/ומדויקיםאינםלנושהועברווהנתוניםהמידעכילהניחסביריסודלנואין.זהמידעלנולהעבירהסמכותאת

תעשיותוגדיבן"בזשלההיסטוריותהעסקיותתוצאותיהןשלניתוחיםביצועכללהאשרהנתוניםסבירותבחינתלמעטוהנתוניםהמידעשלעצמאית

.שניםלאותןהנהלהבדוחותשנכללווכפי,2016-2020לשניםוגדיבן"בזשלהכספייםבדוחותיהןשנכללוכפי,"(גדיב)"מ"בעפטרוכימיה

IHS,חיצוניתייעוץחברתעםן"בזהתקשרההשוויהערכתביצועלצורך,כןכמו.כלשהןנאותותבדיקותהדוחבמסגרתבוצעולא Global SAS Ltd

"(IHS)",הנפטתעשייתעל,ן"בזהנהלתידיעלשנתבקשוספציפייםלמאפייניםבהתאם,"(הייעודיהשוקמחקר)"ייעודישוקמחקרהכנתלצורך

או/וישירהבצורהאם,IHSתוצריעלEYהסתמכה,השוויהערכתהכנתלצרכי."(IHSתוצרי)"הזיקוקומוצרי,הבינייםחומרי,הגולמיהנפטומחירי

.בוהמתוארותוהמגמותהשוקמחקרמולאלסבירותבחינותלמעט,התוצריםשלבדיקהשבוצעהמבלי,עקיפה

שתוקנהכפי)2015ביולי22מיום105-30ערךלניירותהרשותלעמדתבהתאםן"בבזתלוייםבלתיהננווכין"בבזאישיענייןלנואיןכילצייןהרנו

ערךניירותרשותלעמדתבהתאם,ן"בבזתלוייםאנוכיחזקההיוצרותהחלופותמןיותראואחתמתקיימתלאכימצהיריםאנו,בנוסף.(לעתמעת

.השירותיםתקופתכלבמהלךהתקייםהאמור.האמורה

,ערךלניירותהרשותוהנחיותערךלניירותהרשותלתקנותבהתאםתלויהבלתישוויהערכתשלובקריטריוניםבתנאיםעומדתהשוויהערכת,כןכמו

שכרלקבלתהתניותנקבעולאכינצייןעוד.1968–ח"תשכערךניירותלחוקב9סעיףלפי(תלותאיבנושא)ערךלניירותהרשותהחלטתלרבות

.השוויהערכתתוצאותעםבקשרשלנוהטרחה

3מעלשלבסכוםלשיפויבקשררקתחולעובדיהאו/ושותפיהאו/ומטעמהדירקטוריםאו/ומניותיהבעליאו/וEYכלפישנקבעהשיפויסכום,בנוסף

.מצידנובמרמהאובמזידטעותשלבמקרהלמעט,ההתקשרותנשואהטרחהשכרפעמים

2020, בדצמבר31מ ליום "בחינת ירידת ערך של נכסי מגזר הזיקוק של בתי זיקוק לנפט בע

לכבוד

לית כספים"סמנכ, אנה ברנשטיין

מ"בתי זיקוק לנפט בע

חיפה, נתיבי המפרץ

מ"בע( ישראל)ארנסט יאנג 

(SaT)מחלקה כלכלית 

144מנחם בגין 

ישראל,  ,6492102תל אביב

ey.com 

צבי-ירון הר

(SaT)מנהל המחלקה הכלכלית , שותף בכיר

Strategy and Transaction Services

0995 568 3(0) 972+. טל

3521 563 3(0) 972+פקס 

Yaron.Har-Zvi@il.ey.comמייל 

הדס גלנדר. פרופ

(SaT)מחלקה כלכלית , שותפה

Strategy and Transaction Services

1322 761 3(0) 972+. טל

3521 563 3(0) 972+פקס 

Hadas.Gelander@il.ey.comמייל 
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בההשימושומגבלותהשוויהערכתמטרת

ידוע.אחרצורךלכלולא2020,בדצמבר31ליוםן"בזשלהזיקוקמגזרנכסישלערךירידתבחינתלצורךלהנחייתכםבהתאםנערכההשוויהערכת

לפרסםן"לבזמאשריםאנו.1968–ח"התשכערךלניירותהרשותבתקנותכאמורן"בזשלהכספייםבדוחותתיכללאו/ותשמשהשוויהערכתכילנו

באופןלפרסםשלנוהאישור,ספקהסרלמען.ערךלניירותהרשותתקנותלרבותהדיןכדרישות,הכספייםבדוחותיההשוויהערכתאתפומביבאופן

המבקרהחשבוןרואהלמעט,זושוויהערכתעלכלשהו'גצדשללהסתמכותאישורמהווהאינו,ן"בזשלהכספייםבדוחותהשוויהערכתאתפומבי

.דיןכלבדרישותעומדהדברעודכל,ן"בזשל

העבודההיקף

חברתשלהייעודיהשוקמחקרקריאת,היסטורייםכספייםנתוניםשלוניתוחקריאה,ן"בזעלמידעקבלת,ן"בזהנהלתעםשיחותכללעבודתנוהיקף

IHSעםשיחותעריכת,ן"בזתחזיותנבנובסיסושעלIHS,בעברמגמותלרבות,ותחרותיות,הענףמצב,כלכליתמבחינההעסקיתהסביבהבחינת

הדוח.ן"בזשלהזיקוקמגזרנכסילשוויוהמלצותינוהשוויהערכתלביצועשימשואשרהמתודולוגיותאתהמסכםדוחוהכנת,בעתידצפויותואשר

.לעילהאמוראתיפרטואשרנספחיםיכלול

Covid,"(הנגיף)"הקורונהנגיףהתפרצות,2020שנתבתחילת מצבעלהנגיףשלההשלכותומשךהיקף.נסחרותחברותבשווילירידההביאה,19

,הנגיףמהתפרצותכתוצאה,העסקיוהשוקהכלכלהבסיכונילהתחשבמנתעל.לחיזויוקשיםנצפיםבלתיהארוךובזמןהקצרבזמןהעולמיהכלכלה

.החזוייםהמזומניםלתזרימיוכןההיווןלשיעורספציפיותהתאמות,היתרבין,בחשבוןהבאנו,השוויהערכתליוםהידועים

בגיןהדוחלעדכוןאחראייםלאואנו(אחרתצוייןאםאלא)הדוחמועדלאחרשחלונסיבותאושאירעואירועיםכוללאינוהדוח,עבודתנוביצועלצורך

.אלוונסיבותאירועים

בכבוד רב

מ"בע( ישראל)ארנסט יאנג 

מ"בע( ישראל)ארנסט יאנג 

(SaT)מחלקה כלכלית 

144מנחם בגין 

ישראל,  ,6492102תל אביב

ey.com 

צבי-ירון הר

(SaT)מנהל המחלקה הכלכלית , שותף בכיר

Strategy and Transaction Services

0995 568 3(0) 972+. טל

3521 563 3(0) 972+פקס 

Yaron.Har-Zvi@il.ey.comמייל 

הדס גלנדר. פרופ

(SaT)מחלקה כלכלית , שותפה

Strategy and Transaction Services

1322 761 3(0) 972+. טל

3521 563 3(0) 972+פקס 

Hadas.Gelander@il.ey.comמייל 



2021בפברואר 28

| מ "בחינת ירידת ערך של נכסי מגזר הזיקוק בחברת בתי זיקוק לנפט בע: מ"בתי זיקוק לנפט בע I  4 עמוד

Dashboard

תוכן עניינים

תקציר מנהלים

1

5עמוד 

רקע

2

9עמוד 

סקירת שוק

3

12עמוד 

ניתוח תוצאות 
היסטוריות

4

17עמוד 

הערכת השווי

5

23עמוד 

נספחים

6

30עמוד 

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6



2021בפברואר 28

| מ "בחינת ירידת ערך של נכסי מגזר הזיקוק בחברת בתי זיקוק לנפט בע: מ"בתי זיקוק לנפט בע I  5 עמוד

תקציר מנהלים

1

In this sectionPage

5תקציר מנהלים

8תנאי התקשרות



2021בפברואר 28

| מ "בחינת ירידת ערך של נכסי מגזר הזיקוק בחברת בתי זיקוק לנפט בע: מ"בתי זיקוק לנפט בע I  6 עמוד

למעט,האחרונההשווילהערכתבעקביותיושמה,הנוכחיתהשוויהערכתמתודולוגיית

המהווהאחדפעילותמגזרלכדיאוחדואשרוגדיבן"בזשלהפעילותמגזרילשינויבהתייחס

.42020מרבעוןהחלאחתמזומניםמניבהיחידה

הערכתדוחתוצאותביןשחלוהשינוייםאתהמתארנספחזהדוחכולל,השוואתיותלצורך

40'בעמ'ונספחראה–זושוויהערכתתוצאותלביןהאחרונההשווי

נסחרתהשוויהערכתלמועדנכוןכאשרן"בזמנייתבשוויחדהירידהחלה2020שנתבמהלך

נסחרן"בזשלשוויה,2020בדצמבר31ליום.דולרמיליון726-כשלשווילפין"בז

6במהלך45%שלממוצעלדיסקאונטבהשוואההעצמיהונהעל33%שלבדיסקאונט

משקףאינו2020בדצמבר31ליוםן"בזשלהשווי,לדעתנו.זהדוחלמועדשקדמוהחודשים

הנגרמתהוודאותואיהשווקיםמתנודתיותמהותיתומושפעהארוךבטווחן"בזשלשוויהאת

ככל,IHSשלהייעודיהשוקלמחקרובהתאם,להערכתנו.הקורונהנגיףמהתפרצותכתוצאה

,תתבהרהוודאותאי,לשגרהתחזורהכלכליתהפעילות,יגדלהמחוסניםמספר,הזמןשיחלוף

בשווילהיסחרתחזורן"בזומניית,ישתפרוהזיקוקמרווחימכךוכתוצאה,יגדלוהסחרהיקפי

.זמןלאורךהעסקיותתוצאותיהאתהמשקף
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ממשיךזושוויהערכתלמועדנכוןכאשר,הקורונהנגיףבסיןהתפרץ2020ינוארבחודש

הפעילותבהיקפימשמעותיתירידהחלההנגיףהתפרצותשמאזבתקופה.בעולםלהתפשט

הפעילותהתמתנותלהמשךחששקיים,בישראללרבות,בעולםרביםבאזוריםהכלכלית

בשווקיםחדהתנודתיותמורגשתוכן,ארוכותזמןלתקופותוהמקומיתהגלובליתהכלכלית

עםמההתמודדותכחלק.גבוההוודאותבאיהמתאפיינים,(כאחדופיננסייםריאליים)

לרבות,בעולםרביםבאזוריםלעתמעתננקטים,התפשטותולבלימתוניסיוןהנגיףהתפרצות

לצד,אנשיםשלוהתקהלותניידותמשמעותיבאופןהמגביליםמחמיריםצעדים,בישראל

,בנוסף.בהדרגהולהניעההכלכליתבפעילותהפגיעהאתלמזערשמטרתןשונותהקלות

רבותבמדינותלשימושאושרו,זהדוחלמועדועד,2020לשנתהרביעיהרבעוןבמהלך

עםיחד.האוכלוסייהלחיסוןמבצעיםוהחלוהנגיףנגדשוניםחיסונים,בישראללרבות,בעולם

דוחלמועדועד2020לשנתהשניבחציון,הנגיףשלנוספיםגליםשלהתפרצותרקעעל,זאת

וניידותהתקהלותלהגבלתצעדיםלהינקטשבו,בישראללרבות,בעולםשונותבמדינות,זה

,בכללהכלכליתהפעילותבהיקפיהפגיעההעמקתלהמשךלהובילעשוייםאשר,אנשיםשל

.בפרטוהזיקוקהאנרגיהובענף

התקהלות,בניידותההקלותאו/והמחמיריםהצעדיםמהםלהעריךניתןלא,זהדוחלמועדנכון

יעילותומידתהאוכלוסייההתחסנותקצבאת,יישומםוקצבאופןואתשינקטועסקיםופתיחת

.הקורונהמשברומשךהיקףעללעילהאמורהשפעתמידתואת,החיסונים

,2020לשנתהראשוןהרבעוןבמהלך,הזיקוקבתחוםכלכליתבפעילותהאמורההפגיעהלאור

נכסישוויאתלהעריךבבקשה,ישראלEY-ל,חברהבשם,ן"בזשלהכספיםלית"סמנכפנתה

.ן"בזשלהזיקוקמגזר

נכסישלערךירידתלבחינתשוויהערכתידינועלהוכנה2020מאיחודשבמהלך,בהתאם

לאכימצאהאשר"(האחרונההשוויהערכת)",2020,במרץ31ליוםן"בזשלהדלקיםמגזר

הקורונהנגיףהתפשטותלאורהוכנההשוויהערכת,לעילכאמור.ערךבירידתהכרהנדרשת

הזיקוקבהיקףבירידה,ן"בזמנייתבמחירחדהבירידה,היתרבין,התבטאואשר,והשלכותיו

.2020,במרץ31ליוםנכוןהזיקוקמרווחישלובשחיקה

חל,2020לשנתהשלישיברבעון,שניגלוהתפרצותהקורונהנגיףהתפשטותהמשךבשל

הזיקוקמרווחיעללרעההשפיעואשר,הארוךבטווחלרבות,IHSשלהכלליותבתחזיותשינוי

ברסכוםלחישובעדכוןנערך,בהתאם.המזומניםתזריםבתחזיתעיקריתהנחההמהווים

הכרהנדרשתלאכימצאאשר2020,בספטמבר30ליוםהדלקיםמגזרנכסישלההשבה

.ערךבירידת

תחזיותוקבלת,לעילכאמור,2020ספטמברמחודשההשבהברסכוםלעדכוןבהמשך

,ן"בזשלהכספיםלית"סמנכפנתה,IHSהייעוץמחברת2020בדצמבר31ליוםייעודיות

ליוםהזיקוקמגזרשלההשבהברסכוםאתלהעריךבבקשה,ישראלEY-ל,החברהבשם

.2020בדצמבר31

1,200

1,146 1,080

אתר הבורסה לניירות ערך בישראל: מקור*

2020בדצמבר 31-ו2020בספטמבר 30, 2020ביוני 30לימים ן"בזהון עצמי 

ן"בזשווי 
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תקציר מנהלים1

תקציר מנהלים

שלייעודישוקמחקרעלבהתבסס,2021-2030לשניםן"בזמהנהלתהתקבלואשרמפורטותתחזיותועל,עריכתולמועדהידועיםונתוניםמידעעלמתבססזהבדוחההשבהברסכוםתחשיב

הזיקוקמרווחיחושבולכךובהתאם,הארומטייםוהמוצריםהתזקיקים,הבינייםחומרי,הנפטמחיריעל2021-2040לשנים,2020לשנתהרביעיהרבעוןלסוףנכוןשהוכן,IHS1הייעוץחברת

.הזיקוקמגזרעבור"(הזיקוקמרווח)"

המזומניםמניבתהיחידהשלבספריםבערךשנכללוהפריטיםכישערכהבשיחותאישרהן"בזהנהלת.התקןלדרישותהסעיפיםהתאמתאתבחנוואנון"בזמהנהלתהתקבלבספריםהערך

.המזומניםתזריםבתחזיתבהתאמהנכללו

(יחידות הדלקים והארומטיים)מגזר הזיקוק 

מיליון דולר1,790 שווי שימוש

מיליון דולר1,507 ערך בספרים

לא נדרשת ירידת ערך

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

:מעבודתנוכחלקIHSידיעללכלולהתבקשנואשרDisclaimerפסקתלהלן

The IHS reports, data and information referenced herein (“the IHS materials”) are the copyrighted property of IHS and its subsidiaries and represent data, research,

opinions or viewpoints published by IHS, and are not representation of fact. The IHS materials speak as of the original publication date thereof and not as of the date

of this document. The information and opinions expressed in the IHS materials are subject to change without notice and IHS has no duty or responsibility to update

the IHS materials. Moreover, while the IHS materials reproduced herein are from sources considered reliable, the accuracy and completeness thereof are not

warranted, nor are the opinions and analysis which are based upon it. IHS Markit is a trademark of IHS. Other trademarks appearing in the IHS materials are the

property of IHS or their respective owners.

השימוששוויכילראותניתן

המזומניםמניבתהיחידהשל

ליום,הזיקוקמגזרנכסישל

גבוה2020בדצמבר31

לא,לפיכך.בספריםמהערך

.ערךלירידתהפרשהנדרשת

1
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תנאי התקשרות

תקציר מנהלים1

מטרת והיקף העבודה

שלערךלירידתבחינהלבצען"בזהנהלתידיעלנתבקשנו

.2020,בדצמבר31ליוםן"בזשלהזיקוקמגזרנכסי

:כוללההתקשרותבמסגרתהעבודההיקף

בדצמבר31ליוםן"בזשלהתקופתייםהדוחותקריאת◄

לתקופותתקופתייםדוחותלקריאתבנוסף,2020

.2020לשנתהביניים

כולל,ן"בזשלרלוונטייםפיננסייםנתוניםוקבלתאיסוף◄

;ן"בזהנהלתידיעלשנמסרווהערכותאומדנים

.הזיקוקמגזרלגבירלוונטימידעשלוקריאהאיסוף◄

שסיפקהIHSחברתעםשיחותועריכתקריאה,גםכמו

חומרי,הנפטמחיריבדברהייעודיהשוקמחקראת

מרווחיחושבועליהםשבהתבסס,והתזקיקיםהביניים

;ן"בזשלהזיקוקמגזרתחזיתשבבסיסהזיקוק

מתוך(סולו)וגדיבן"בזשלהפיננסייםהנתוניםניתוח◄

מכירהמחירי,כמויות)ההיסטורייםהכספייםדוחותיהן

,קבועותעלויות,לטוןמשתנותייצורעלויות,לטון

;(וכדומהחוזרהוןימי,קבועיםבנכסיםהשקעות

שלהתחזיותאתלהביןמנתעלן"בזהנהלתעםשיחות◄

;הזיקוקמגזר

,הענףמצב:כלכליתמבחינההעסקיתהסביבהבחינת◄

;בעתידוצפויותהיסטוריותמגמותלרבות,תחרותיות

הרכבהבנתלצורךן"בזהנהלתעםשיחותעריכת◄

ליוםן"בזבספריהזיקוקמגזרנכסישלבספריםהערך

;2020,בדצמבר31

אותנוששימשוהמתודולוגיותאתהמסכםדוחהכנת◄

השוויניתוחהתבססעליהןההנחות,בעבודתנו

.ההשבהברלסכוםוהערכתינו

מקורות מידע

להלן עיקרי מקורות המידע אשר שימשו אותנו בביצוע  

:הערכת השווי

-2017ן לשנים "דוחות כספיים סולו מבוקרים של בז◄

2019;

-2017לשנים גדיבדוחות כספיים סולו מבוקרים של ◄

2019;

,  בדצמבר31ליום וגדיבן"בזטיוטת דוחות כספיים של ◄

2020;

ולשלושת 2015-2019קבצי תקציב מול בפועל לשנים ◄

.  2020הרבעונים הראשונים לשנת 

חומרי  , בדבר מחירי הנפטIHSמחקר שוק ייעודי של ◄

עליהם , התזקיקים והמוצרים הארומטיים, הביניים

.  למרווחי הזיקוקן"בזהתבססה תחזית הנהלת 

תחזיות ואומדנים נוספים שהתקבלו מהנהלת  , מידע◄

;IHSעל בסיס תחזיות חברת הייעוץ , ן"בז

;ן"שיחות עם הנהלת בז◄

;מקורות מידע ציבוריים◄

.EYמקורות פנימיים של ◄

מגביליםתנאים

,לעילהנלווהולמכתבההתקשרותלמכתבבהתאם◄

.'בבנספחהכלוליםמגביליםלתנאיםכפופהעבודתנו

הנספחים,בוהכלולותהמסקנות,ח"הדו,בנוסף

בכלשימושבהםייעשהלאאו/וייקראולאוהטבלאות

מגביליםלתנאיםהתייחסותשניתנהמבלישהיאדרך

.אלו

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6
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רקע

2

In this sectionPage

9ן"קבוצת בז
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ן"בזקבוצת

באשדודהזיקוקביתפיצוללאחר.מ"בעחיפהזיקוקבתיבשם1959אוגוסטבחודשבישראלונרשמההתאגדהן"בז◄

שלוהנפרעהמונפקההוןמלואאת2007פברוארבחודשישראלמדינתמכרה,מ"בענפטחברתלפזומכירתון"מבז

.אביב-בתלבבורסהלמסחרנרשמוומניותיהממשלתיתחברהמלהיותן"בזחדלהכאמורהמכירהשלאחרבאופן,ן"בז

המשמשיםפולימרים,נפטמוצריבייצורבעיקרהעוסקותתעשייתיותחברותהינן,שלההבנותהחברותעםיחדן"בז◄

.והפטרוכימיההכימיהבתעשייתגלםחומריהמשמשיםארומטייםוחומרים,הפלסטיקהלתעשייתגלםחומר

:הםן"בזקבוצתחברותעוסקותבהןהעיקרייםהפעילותמגזרי,2020שנתמתוםהחל◄

אוחדווהארומטייםהדלקיםשיחידותכךן"בזשלהפעילותבמגזרישינויחל,2020שנתמתוםהחל–הזיקוקמגזר◄

,בינייםוחומריגולמינפטברכישת,וגדיבן"בזבאמצעות,הקבוצהעוסקתזהבתחוםבפעילותה.הזיקוקמגזרלתוך

חומריםייצור,(אחריםמוצגיםבייצורגלםחומריוחלקםסופייםמוצריםחלקם)שוניםלמוצריםשלהםוהפרדהזיקוק

(ל"כאולרבות)בארץללקוחותיהןהארומטייםוהחומריםהבינייםמוצרי,המוגמריםהדלקמוצרישלומכירהארומטיים

וניפוקהזרמה,אחסון)תשתיתשירותיומספקתחיפהבמפרץתעשיתייםללקוחותקיטורן"בזמוכרת,כןכמו.ל"ובחו

.(דלקמוצרישל

,(בהולנדהממוקמת)ודוקורל"כאובאמצעות,הקבוצהעוסקתזהבתחוםפעילותהבמסגרת–הפולימריםמגזר◄

.הפלסטיקבתעשייתהעיקרייםהגלםכחומריהמשמשים,ופוליתילאןפוליפרופילןבייצר

.מהותיפעילותתחוםלכדיעוליםשלאאחריםפעילותמגזרין"לבז,כןכמו◄

ן"קבוצת בז

רקע2

2019ן "דוח תקופתי בז: מקור*

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

https://www.bazan.co.il/
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ן"קבוצת בז

רקע2

DUCOR 
PETROCHEMICALS 

B.V4

חברה לישראל
ב"מפ

.ן אשר בה מרוכזת פעילות מערך החדשנות שלה"שותפות מוגבלת בבעלות מלאה של בז1

.מ באמצעות חברות נאמנות זרות"בעאולפיניםומוחזקת על ידי כרמל  Guernsey חברה הרשומה באי 2

.חברה הרשומה באנגליה 3

.חברה הרשומה בהולנד 4

2020ן"בזדוח ברנע קבוצת : מקור*

100%
100%100%100%100% 25%

50%

100% 100% 50%

100%

33%

15.5%

0.66%

100%

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

החברה המאוחדת  

מ"לייצוא נפט בע

CARMEL OLEFINS 

(U.K.) 3

גדיב טריידינגאל.אר.או

מ"בע

Bnnovation1

COLLINS Ltd2

ל"כאו

מ"בעשיפינגאל.אר.או

ESIL technologies

ן"בז

COLLAND 
POLYMERS B.V4

קפיטל  פטרוליום

מ"בעהולדינגס

50%
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סקירת שוק

3

In this sectionPage

13זיקוק
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-2020לשניםברנטמסוגלחביתוהצפויהההיסטוריתהמחיריםרמתאתהמציגגרףלהלן◄

2050:

גורמים ומגמות המשפיעים על ביקוש והיצע לנפט גולמי ומחירו

הגולמיהנפטהיצע.משוכלליםל"בינבשווקיםנקבעשמחירהסחורההינוהגולמיהנפט◄

קרקעיתאוהקרקעלפנימתחתנפטשדותשלואיתורםמקיומםובראשונהבראשמושפע

התפתחהוגזנפטפצלישדותשלוהפקהלגילוישיטותפיתוחלאור,האחרונותבשנים.הים

.אלהמפצליםוגזנפטלהפקתטכנולוגיה

נעמחירוכאשר,מעורבותבמגמותונסחרמאדתנודתיהיההברנטמחיר2020שנתבמהלך◄

.לחביתדולר70-ל13בין

18-לכלחביתדולר67-מכ)2020לשנתהראשוןברבעוןבחדותירדהברנטשלמחירו◄

נגיףהתפשטותעקבגולמילנפטבביקושחדהמירידהבעיקרוהושפע(לחביתדולר

לאורשיאבקצביהפקהרקעעלגולמינפטשלבהיצעחדמגידולובמקביל,הקורונה

לקיצוץ+OPECארגוןשלהסכמותהעדרבשללרוסיהסעודיהביןשפרצה"הנפטמלחמת"

.הנגיףהתפשטותלאורבעולםהנפטהיצעאתלאזןבכדיהתפוקה

-לכדולר18-מכ)הברנטשלבמחירוהתאוששותחלה2020לשנתהשניהרבעוןבמהלך◄

ארגוןידיעלתפוקהלקיצוץהסכםעלוחתימה"הנפטמלחמת"סיוםלאור(לחביתדולר42

OPEC+,התנועהבהגבלותמסויימותהקלותלאורלנפטבביקושהדרגתיתהתאוששותלצד

.הנגיףהתפשטותאתלבלוםבמטרהבעולםשהוטלו

ביןנעמחירו)יחסיבאופןיציבהיההברנטשלמחירו2020לשנתהשלישיהרבעוןבמהלך◄

התפוקהקיצוץהסכםיישוםמהמשךבעיקרוהושפע(לחביתדולר46-לכדולר38-כ

לקצבבאשרחששהמשךלצד,+OPECארגוןידיעל(שקדמולחודשיםביחסנמוךבהיקף)

.בעולםהקורונהנגיףשלשניגלהתפרצותרקעעללנפטהביקושהתאוששות

-לכדולר36-כביןנעמחירו)עלההברנטשלמחירו2020לשנתהרביעיהרבעוןבמהלך◄

רקעעללנפטבביקושהדרגתיתהתאוששותממגמתבעיקרוהושפע,(לחביתדולר52

הקורונהנגיףנגדבחיסוניםלשימוש(FDA)האמריקאיוהתרופותהמזוןמנהלשלאישורם

.ישראללרבות,בעולםמסויימותבמדינותהתחסנותותחילת

.לחביתדולר51-כעלנקבעהברנטמחירהשוויהערכתלמועד◄

זיקוק

תקציר מנהלים1סקירת שוק3

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

(2020נכון לחודש דצמבר )2021מחודש ינואר IHSמחקר שוק : מקור*
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זיקוק

תקציר מנהלים1סקירת שוק3

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

גורמים ומגמות המשפיעים על ביקוש והיצע של מוצרי הנפט

העולמיהזיקוקמכושרבעיקר,הגולמיהנפטלהיצעמעבר,מושפעהנפטמוצריהיצע◄

החליםלשינוייםבהתאםמשתנהוהוא,סופייםלמוצריםהעולמיההיצעתקרתאתהמכתיב

זיקוקבתיסגירת,חדשיםמתקניםבניית:כגון)הקיימיםהמתקניםביכולותלעתמעת

.'וכדמתקניםשיפוץ,תקלותכגוןזמנייםלגורמיםובהתאם('וכובעולם

הכלכלותשלהצמיחהקצב:הבאיםמהגורמיםבעיקרמושפעהנפטלמוצריהביקוש◄

;גדולהאוכלוסייהבעלותבמדינותבעיקר,החייםברמתירידהאועלייה;בעולםהגדולות

;קיצונייםאוירמזגתנאישלבמקריםהמתגברתעונתיות;הנפטמוצרימחירירמת

ממוצרימיוצרשאינווחשמלטבעיגזכגון)חליפייםאנרגיהמוצרי;אנרגיהצרכניהתייעלות

.מתחדשיםוממקורות(ומימןנפט

לתחבורהדלקלמוצריבביקושגידולשלעולמיתבמגמההתאפיינוהאחרונותהשנים◄

,מזוטבעיקר,יותרכבדיםלמוצריםבביקושבקיטון,ובמקביל,המתפתחותבמדינותבעיקר

,בנוסף.רביםבמקומותכתחליףהטבעיהגזשלוכניסתוהסביבהאיכותממגבלותהנובע

גופריתברמותקיטון:כגון)הדלקמוצריבתכונותמתמידשיפורשלעולמיתמגמהקיימת

מה,יותריעילבאופןיותרנקייםחומריםשלשריפהשמטרתה,(שריפהתכונותושיפור

בתהליךהנוצריםמזהמיםשלפליטהרמותמבחינתהסביבהעלהעומסאתשמקטין

.הדלקחומרישלהבעירה

המחייב,(IMO2020)לאוניותהתדלוקדלקיבתקןשינוילתוקפונכנס2020בתחילת◄

המרביתהגופריתשרמתדלקיםלצרוךכךולשםמחמירותפליטותברמתלעמודאוניות

.באוניותהפליטהבגזיטיפולמתקניהתקנתאו,לכןקודם3.5%לעומת,0.5%הינהבהם

עברומסויימיםמפעלים,הסביבתיותהדרישותהחמרתבעקבות,בישראלגםכייצויין

.(0.5%)גופריתדלדלמזוטלצרוך

הפעילותבהיקפיירידהחלה2020ינוארבחודשהקורונהנגיףהתפרצותבעקבות◄

בביקושבירידה,היתרבין,שהתאפיינה,בישראללרבות,בעולםרביםבאזוריםהכלכלית

בירידהביטוילידישבאה,וסולרימילתדלוקמזוט,בנזין,סילונילדלקלרבות,דלקלמוצרי

.המיוצרותהכמויותובהפחתתבשוקהזיקוקבמרווחי

גורמים ומגמות המשפיעים על ביקוש והיצע של מוצרי הנפט

קלהעלייהתתרחש2022-ו2021השניםבמהלךכיהואהצפי,זהדוחלמועדנכון

הקורונההתפרצותערבלרמתםיחזרוהזיקוקמרווחיכיהואהצפיכאשר,הזיקוקבמרווחי

.2023בשנת
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(המשך)גורמים ומגמות המשפיעים על ביקוש והיצע של תזקיקי הנפט  (ברנטמסוגגולמינפטלעומת)ל"ודס,בנזין,מזוט,תחבורהסולרמרווחי

קלהעלייהצפויה2021בשנת.גולמינפטשלהזיקוקממוצריאחדהינותחבורהסולר◄

במרווחהעלייה.הקורונהנגיףמהתפרצותהדרגתיתעולמיתהתאוששותעםהסולרבמרווח

במרווחמתונהירידהצפויהמכןלאחרכאשרהבאהעשורלמחציתעדלהימשךצפויההסולר

.בביקושיםירידהלאורהסולר

ותידלוקלהסקהבעיקרומשמשראשונייםזיקוקתהליכילאחרהמתקבלמוצרהינומזוט◄

.הגופריתבתכולתמזהזההנבדליםשוניםסוגיםמספרלמנותניתןהמזוטתוצריבין.אוניות

לרדתצפוייםלאגופריתהרבהמזוטמרווחי,הקודמותלהערכותובניגוד,הדוחלמועדנכון

לירידהוהביאההזיקוקהיקפיאתהקטינההקורונהנגיףוהתפרצותמאחר2021בשנת

גופריתיהרבהמזוטבמרווחקלהירידהצפויה2022בשנת.גופריתיהרבהמזוטבהיצע

לתקןבהתאםאוניותעלסולקניםשלהתקנהובעקבותלשוקיצאנוסףשהיצעלאחר

IMO2020.בביקושלירידהלהביאצפויהחשמליתבאנרגיהלשימושמעברהארוךבטווח

.במרווחלירידהשתביאהמזוטלמוצרי

נפגעהבנזיןמרווח.לתחבורהכדלקהמשמשת,ותוספיםזיקוקמוצרישלתערובת–בנזין◄

בחלקוובעיקר,הקרובהעשורבמהלך.הקורונהנגיףמהתפרצותכתוצאהמשמעותיתבצורה

מגמתהמשךלאור,הרחוקובמזרחבאירופהבעיקר,לבנזיןבביקושעלייהצפויה,השני

עלשמירהמדיניותלאורבבנזיןהמונעיםלרכביםבסולרהמונעיםברכביםמשימושמעבר

ברכביםלשימושמעברלאורבעיקרלרדתצפויהבנזיןמרווחהארוךבטווח.הסביבהאיכות

בבנזיןהמונעיםמנועיםמהתייעלותוכתוצאהאחרותאנרגיותאובחשמלהמונעים

סילוניכדלקבעיקרהמשמש,גולמינפטשלהזיקוקממוצריאחדהינו(ל"דס)קרוסין◄

להפחתהשהביאדבר,האוויריתהתעבורהנפגעה,הקורונהנגיףהתפרצותלאור.ולהסקה

מרווחיהקצרבטווח,מהנגיףההתאוששותקצבלאור.במרווחולירידהל"לדסבביקושחדה

וכתוצאהלחזורצפוילטיסותהביקושהבינוניבטווחאך,נמוכהברמהלהישארצפוייםל"הדס

.במרווחלעלייהיביאאשרדבר,ל"לדסהביקושגםמכך

:2021-2040לשניםברנטמסוגלחביתביחסהתזקיקיםמרווחיאתהמציגגרףלהלן

(2020נכון לחודש דצמבר )2021מחודש ינואר IHSמחקר שוק : מקור*
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:ממוצעבלומברגמרווח אורל 

בלומברגידיעלהמתפרסמיםמרווחיםעלהמבוססמרווחהינוממוצעבלומברגאורלמרווח◄

:התיכוןביםאורלמסוגגולמינפטזיקוקמרווחישנישל(50/50)כממוצעומחושב

Med–מימניפיצוח1. Urals HY Margin

Med–קטליטיפיצוח2. Urals FCC Margin

כמקורטבעיבגזמלאושימושוקטליקטימימניפיצוחיכולתכוללממוצעבלומברגאורלמרווח

.(25%-כ)גופריתרבמזוטשליחסיתנמוךשיעורמכילולפיכך,אנרגיה

בלומברג: מקור*

:ממוצעבלומברגמרווח אזרי 

בלומברגידיעלהמתפרסמיםמרווחיםעלהמבוססמרווחהינוממוצעאזריאורלמרווח◄

:התיכוןביםאזרימסוגגולמינפטזיקוקמרווחישנישל(50/50)כממוצעומחושב

Med–מימניפיצוח1. Azeri HY Margin

Med–קטליטיפיצוח2. Azeri FCC Margin

גולמינפטזיקוקמניחממוצעבלומברגאזרימרווחממוצעבלמוברגאורללמרווחבהשוואה

,(יחסיתוחמוץכבדגלם)אורלמסוגגולמינפטזיקוקחלף(יחסיתומתוקקלגלם)אזרימסוג

.(3.5%)גופריתרבמזוטחלף(0.5%)גופריתדלדלמזוטמכילולפיכך

:2020ועד לתום שנת 2015ממוצעים החל משנת בלומברגואזרי בלומברגלהלן גרף המציג את מרווחי האורל 

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

מרווחי ייחוס בלומברג

אורל בלומברג ממוצע   אזרי בלומברג ממוצע  
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לימיםן"בזשל ( סולו)דוח על המצב הכספי הנפרד 

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/202031/12/201931/12/2018מיליוני דולר

התחייבויות שוטפותנכסים שוטפים

202230230(כולל חלויות שוטפות)הלוואות ואשראי 758398353מזומנים ושווי מזומנים

711874582ספקים48745פקדונות

19311580זכאים אחרים ויתרות זכות245308239לקוחות

10411נגזרים פיננסיים868951חייבים אחרים ויתרות חובה

6622הפרשות61416נגזרים פיננסיים

278662438מלאי

1,1221,229925כ התחייבויות שוטפות"סה1,3791,5591,142כ נכסים שוטפים"סה

התחייבויות שאינן שוטפותנכסים שאינם שוטפים

356289271נטו, התחייבויות לתאגידים בנקאיים1,1341,0971,014נטו, השקעות בגין חברות מוחזקות

939842871נטו, אגרות חוב384141מ"הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע

888582התחייבויות אחרות לזמן ארוך1303הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

327נגזרים פיננסיים101010הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות

413830נטו, הטבות לעובדים603410נגזרים פיננסיים

6610366נטו, התחייבויות מיסים נדחים1,2091,2611,271נטו, רכוש קבוע

27016045הלוואות לזמן ארוך מחברות מוחזקות108110112נטו, נכסי זכות שימוש

141713נטו, נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

1,7631,5201,371כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה2,5862,5712,474כ נכסים שאינם שוטפים"סה

2,8852,7492,296כ התחייבויות"סה

1,0801,3811,320הון

3,9654,1303,616כ התחייבויות והון"סה3,9654,1303,616כ נכסים"סה

238222226כ התחייבויות והון יחידת הארומטיים"סה238222226כ נכסי יחידת הארומטיים"סה
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:הנכסיםבצדמהותייםשינויים

וחייביםלקוחות◄

מוסדותבגיןהחייביםביתרותמעלייהבעיקרנובעת2019-ל2018השניםביןהעלייה–

.לקוחותניכיונותביתרתומקיטון

בחלקהשקוזזההמוצריםבמחירימירידהבעיקרנובעת2020שנתלסוףנכוןהירידה–

.מוסדותבגיןוירידהבניכיונותירידהידיעל

מלאי◄

.ובמחירוהמלאיבכמויותמעליהבעיקרנובעת2019-ל2018השניםביןהעלייה–

.במחירוירידהבכמויותחדהמירידהנובעת2020שנתלסוףנכוןהירידה–

שימושזכותונכסינטו,קבוערכוש◄

.הוניותהשקעותכנגדשקוזזמפחתבעיקרנובעת2020-ל2018השניםביןהירידה–

:והוןההתחייבויותבצדמהותייםשינויים

ספקים◄

ועלייההנרכשותבכמויותמגידולבעיקרנובעת2019-ל2018השניםביןהעלייה–

.המחיריםברמות

קוזזהאשרבכמותוירידהבמחירמירידהבעיקרנובעת2020שנתלסוףנכוןהירידה–

.ספקיםאשראיבימיעליהכנגד

זכאים◄

גידול,מלקוחותפקדונותביתרתמגידולנובעת2019-ל2018השניםביןהעלייה–

בעיקרהנובעבהפרשותקיטוןכנגדקוזזההעלייה.חכירהלדמישוטפותבהתחייבויות

.חיפהעירייתעםפשרההסכםבמסגרתהיטליםמתשלוםכתוצאה

מיליון90-כשלבסךמלקוחמקדמהמקבלתבעיקרנובעת2020שנתלסוףהעלייה–

בשלבעיקר,דולרמיליון25-כשלבסךלעובדיםהטבותבגיןבהתחייבותוגידולדולר

.מלקוחותבפקדונותמקיטוןהעלייהקוזזה,מנגד.מוקדמתפרישההסדר

(שוטפותחלויותכולל)ח"ואגבנקאיםלתאגידיםהתחייבויותאשראי,הלוואות◄

התאמתובגיןח"ואגהלוואותמפירעוןבעיקרנובעת2019-ל2018השניםביןהירידה–

והפרשיהלוואהקבלת,ח"אגהנפקתלאורקוזזההעלייה,מנגד.הלוואותתנאישינוי

.והצמדהשער

239-כשלבסךחובאגרותהנפקתבשלבעיקרנובעת2020שנתלסוףנכוןהעלייה–

קוזזה,מנגד.שערוהפרשידולרמיליון124-כשלבסךהלוואותקבלת,דולרמיליון

כולל)דולרמיליון274-כשלבסךוהלוואותחובאגרותשלקרןפירעונותכנגדהעלייה

.(דולרמיליון79-כשלבסך'דמסדרהחובאגרותשלמוקדםפירעון

הון◄

אשר2019בשנתן"לבזשנבעכוללמרווחנובעת2019-ל2018השניםביןהעלייה–

.דיבידנדחלוקתכנגדבחלקוקוזז

.לתקופהכוללמהפסדנובעת2020בשנתהירידה–

ן"בזמאזן 
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רווח והפסד מגזר הזיקוק

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הזיקוקהיקף

גולמינפטשלטוןאלפי9,012לעומתגולמינפטשלטוןאלפי9,236ן"בזזיקקה2019שנתבמהלך◄

נפטשלטוןאלפי7,871ן"בזזיקקה2020שנתבמהלך,כןכמו.אשתקדהמקבילהבתקופהשזוקקו

.גולמי

:2015-2020בשניםהגלםזיקוקמתקניניצולתושיעורהזיקוקהיקפיאתמציגהלהלןהטבלה◄

הניצולתשיעורעמד2018-ו2019השניםבמהלך.80%-כעלן"בזשלהניצולתשיעורעמד2020בשנת◄

הרביעיהרבעוןבמהלךן"בזשערכהתקופתייםטיפוליםאלמלא,זאתעם.בהתאמה,91%-ו94%-כעל

.השניםבאותן97%עלהניצולתשיעורעומדהיה2018לשנתהשלישיוהרבעון2019לשנת

כתוצאהבעיקרנבעהאשתקדמקבילותתקופותמולאל2020בשנתהזיקוקמתקניבניצולתהירידה◄

.הקורונהמשברבשלהזיקוקבמרווחיוירידהלתזקיקיםבביקושהירידהלאורהתפוקהמהתאמת

היקף הזיקוק

(אלפי טון)
שיעור הניצולת

שיעור ניצולת ללא התחשבות  

בשיפוצים

20207,87180%80%

20199,23694%97%

20189,01291%97%

20179,13193%98%

20168,26984%93%

20158,98391%91%

2017-ו2020לשנים ן"בזחות כספיים "דו: מקור*

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

תוצאות מגזר הזיקוק  

202020192018מיליוני דולר

3,4545,7685,986סך הכנסות

(5,485)(5,322)(3,352)עלויות משתנות

(201)(203)(188)עלויות קבועות

(104)(103)(130)פחת

140196(216)מגזרי( הפסד)רווח 
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רווח והפסד מגזר הזיקוק

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הזיקוקמרווח

ביןההפרשאתמייצגהזיקוקמרווח.הזיקוקמגזרתוצאותעלהמשפיעהעיקריהגורםהואהזיקוקמרווח◄

תחתית,גולמינפטבעיקר)הנרכשהגלםחומריסלעלותלביןהזיקוקמגזרשלהמוצריםסלממכירתההכנסות

בתהליךהנגרמיםואובדניםעיבודעלויות,אנרגיהעלויות,הזיקוקביתבשער(כבדואקוםוסולראטמוספרית

.הזיקוק

בהתאם)הבינלאומייםבשווקיםוהגלמיםהמחיריםמרמת,היתרבין,מושפעהזיקוקמגזרשלהזיקוקמרווח◄

.הזיקוקמגזרמתקנישלתפעוליתומזמינותהבינייםוחומריהגלםחומריתמהיל,(הרצויהמוצריםלתמהיל

,הזיקוקמגזרשל1המנוטרלהזיקוקלמרווחהשוניםהייחוסמרווחיביןמשמעותייםפעריםלהיותעשויים,ככלל◄

וחומריגלםבחומרישימושלעשותהיכולת,הארומטייםמתקנילרבות,הזיקוקמתקניתצורתלאורהיתרבין

תזקיקים,הגולמיהנפט,הטבעיהגזמחיריוכן,ן"בזשמפעילהספציפיתאופטימיזציהלפישוניםביניים

.השוניםהייחוסמרווחיבחישובהמשמשיםמאלושוניםוארומטיים

:ן"בזשל1המנוטרלהזיקוקמרווחלביןהייחוסמרווחיביןהפעראתהמציגהטבלהלהלן◄

2020בדצמבר 31ליום ן"בזכהגדרתו בדוח הדירקטוריון של –מרווח הזיקוק הממוצע המנוטרל 

.לעיל6' לפרטים נוספים ראה עמ–הוצגו מחדש בשל שינוי מגזרי הפעילות 2016-2019מרווחי הזיקוק המנוטרלים לשנים 

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

דולר לחבית

מרווח זיקוק מנוטרל  

מגזר הזיקוק  

(פרופורמה)

מרווח זיקוק מנוטרל  

יחידת הדלקים  

(פרופורמה)

גדיבלפני התאמה בגין 

בלומברגמרווח אורל 

ממוצע

20203.4N/A0.5

20196.85.93.4

20188.06.95.8

20178.88.06.0

20167.16.24.5

ודוחות הנהלה2020לשנת ן"בזדוח תקופתי : מקור*

1

2

2020בדצמבר 31ן ליום "דוח תקופתי בז: מקור*

2

תוצאות מגזר הזיקוק  

202020192018מיליוני דולר

3,4545,7685,986סך הכנסות

(5,485)(5,322)(3,352)עלויות משתנות

(201)(203)(188)עלויות קבועות

(104)(103)(130)פחת

140196(216)מגזרי( הפסד)רווח 
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רווח והפסד מגזר הזיקוק

ניתוח תוצאות היסטוריות4

ן"בזברווחיכתלותמשתנהוהןקבועבסכוםן"בזחוכרתאותםהמקרקעיןבגיןלמדינהתשלומים–הרשאהדמי1

הזיקוקמגזרייצורהוצאות

-וכדולרמיליון5,322-לכ,דולרמיליון3,352-לכהסתכמו2018-ו2020,2019בשניםמשתנותייצורעלויות◄

.הזיקוקבהיקפיוקיטוןהגולמיהנפטבמחירמירידהנובעת2020בשנתהירידה.בהתאמה,דולרמיליון5,485

,2018-ו2020,2019בשניםההכנסותמסך92%-וכ92%-כ,97%-כהיווהמשתנותהייצורהוצאות

.בהתאמה

188-לכהסתכמו2018-ו2020,2019בשנים,ושיווקמכירהוהוצאותוכלליותהנהלהלרבות,קבועותעלויות◄

.בהתאמה,דולרמיליון201-וכדולרמיליון203,דולרמיליון

דמי,ביטוחים,ומתוכננותשוטפותאחזקההוצאות,עובדיםשכרבעיקרכוללותהקבועותהייצורהוצאות

.ובטיחותביטחוןבגיןוהוצאותעירונייםמיסים,1הרשאה

.ושכרעירונייםמסים,1הרשאהבדמימקיטוןבעיקרנובעת2020בשנתהירידה

דולרמיליון103-כ,דולרמיליון130-לכהסתכמו2018-ו2020,2019בשניםוהפחתותפחתבגיןהוצאות◄

.בהתאמה,דולרמיליון104-וכ

לצרכיהפחתהוצאותאתמשקפיםואינםחשבונאייםפחתלשיעוריבהתאםהינןוההפחתותהפחתכייצויין

.(להלן24'עמראהנוספיםלפרטים)ן"בזשלהמסחבותחישוב

מגזרי(הפסד)רווח

.דולרמיליון215-לכהסתכם2020בשנתהמגזריההפסד◄

.בהתאמה,דולרמיליון196-וכדולרמיליון140-לכהסתכם2018-ו2019בשניםהמגזריהרווח◄

ירידהגםכמו,הזיקוקמגזרשלהממוצעהזיקוקבמרווחמירידהבעיקרנבע2020בשנתהמגזריההפסד◄

.תפעולבעלויותחיסכוןכנגדבחלקוקוזזהמגזריההפסדמנגד.הקורונהנגיףהתפרצותלאורהמכירותבהיקף

שלהממוצעהזיקוקבמרווחמירידהבעיקר,2018בשנתהמגזרילרווחביחס,קטן2019בשנתהמגזריהרווח

.הזיקוקמגזר

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5

נספחים6

2020בדצמבר 31ן ליום "דוח תקופתי בז: מקור*

תוצאות מגזר הזיקוק  

202020192018מיליוני דולר

3,4545,7685,986סך הכנסות

(5,485)(5,322)(3,352)עלויות משתנות

(201)(203)(188)עלויות קבועות
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הערכת השווי

5

In this sectionPage

24מתודולוגיה והנחות מרכזיות

28הערכת שווי מגזר הזיקוק
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מרכזיותוהנחותנבחרתמתודולוגיה

בגישתלהשתמשבחרנו,ן"בזשלהזיקוקמגזרנכסישלההשבהברסכוםאמידתלצורך◄

.(DCF)המזומניםתזרימיהיווןמתודולוגייתהיאיושמהאשרהמתודולוגיה.ההכנסות

מרכזיותהנחות

כללי

נקובותשלהןוההוצאותההכנסותמרבית,דולרהינווגדיבן"בזשלהפעילותמטבע◄

.בדולרהינההתחזית,לפיכך.זהמטבעלפימוצגיםהכספייםודוחותיהן,זהבמטבע

נתוניםעלבהתבסס,2021-2030לשניםן"בזהנהלתידיעלנבנתהמפורטתתחזית◄

נערכהוהיא,ן"בזהנהלתשלואומדניםIHS-משהתקבלייעודישוקמחקר,היסטוריים

בהתאם,מתקניושלהייצורכושראתמנצלהזיקוקומגזרמאחר.ריאלייםבמונחים

.עתידיותהשקעותבגיןצמיחהבחשבוןהובאהלא,העברלממוצעי

מתוקףהנובעות,מוגדליםבשיעוריםפחתביניהן,מסלהטבותזכאיותוגדיבן"בז◄

להגדרתעונותהחברות."(החוק)"1969–ט"תשכ,(מיסים)התעשייהעידודחוק

.החוקלעניין,"תעשייתיתחברה"

23סעיףפיעלהמסלשלטונותמאוחדדוחמגישותל"וכאוגדיב,בזןהחברותכייצויין◄

.לחוק(א)

מיליארד0.3-כשלבסךמסלצרכימועבריםהפסדיםן"לבז,2020בדצמבר31ליום◄

לאאלההפסדים.דולרמיליון46-כשלבסךמסבנכסן"בזהכירהכנגדםאשרדולר

.החברותשלושתשלמאוחדמסדוחהגשתלאור,ספציפיפעילותלמגזרמיוחסים

הפסדיםניצולהזיקוקמגזרשלהמזומניםתזריםבתחזיתבחשבוןהובאולא,לפיכך

נדחהמסנכסבחשבוןהובאלאהמזומניםמניבתהיחידהשלבספריםבערךואף,אלה

.מועבריםהפסדיםבגין

.1959–ט"התש,הוןהשקעותעידודחוקמתוקףמועדףמפעלשלמעמדלגדיב◄

זכאיתן"בזתיהיה,לכשתחליט,מועדףכמפעללהיחשבבחרהטרםן"שבזאףעל

.החוקמתוקףמועדףלמפעל16%שלמסמשיעור,לגדיבבדומה,להנות

ואילו8.5%-בכהוערךמסלאחרההיווןשיעור.וודאותואיסיכוןמגלםההיווןשיעור◄

.9.8%-בכהוערךמסלפניההיווןשיעור

.שווילהערכתהמצורף'הנספחראהשחושבהיווןשיעורבדברנוספיםלפרטים

הרשאהדמילהסכםבהתאםהרשאהדמיתשלומינכללוההוצאותתחזיתבנייתלצורך◄

.IFRS16תקןשלמינוףהשפעותבנטרולחושבההיווןשיעור,מנגד.ן"בזהתקשרהבו

שלהפנקסניתבעלותהנכללוזההסכםבגיןוהתחייבותשימושזכותנכסי,כןכמו

.המזומניםמניבתהיחידה

ספקהתחייבלפיה,2020מרץמחודשהחל,מלאיזמינותבעסקתהתקשרהן"בז◄

נפטחביותמיליון1.8-ל,שנים5שללתקופה,זמינהגישהן"לבזלהעניקבינלאומי

ן"בזאתלחייבהזכותהבינלאומילספקניתנה,בנוסף.חודשילתשלוםבתמורהגולמי

כייצויין.ההוגןלשוויוקירובהמהווהבסכוםההסכםתקופתבתוםהמלאיאתלרכוש

.הזיקוקמגזרשלהמזומניםתזריםבתחזיתנכלליםהעסקהבגיןהעיתייםהתשלומים

אתתאריךן"בזכיהונח,ן"בזהנהלתהנחתעלבהתבסס,העברניסיוןלאור,כןכמו

הגלומיםהיתרונותבשלוזאתהנוכחיתההתקשרותמסגרתבתוםההתקשרותתקופת

,בהתאם.זהמסוגעסקאותבביצועהמעוניינים,רביםשחקניםשלוקיומםבעסקה

.הטרמינליתובשנההתחזיתבשנותנכלליםהעיתייםהתשלומים

ובניכוי,חובהויתרותוחייביםמלאי,לקוחותמיתרתמורכבהזיקוקמגזרשלהחוזרההון◄

,ספקים,לקוחותימישלניתוחבוצעהשוויהערכתלצורך.זכותויתרותוזכאיםספקים

יתרות.להלןשיפורטכפיוגדיבן"בזשלההיסטורייםלנתוניםבהתאםוזכאיםחייבים

וספקיםלקוחותימיחישובלצורךנוטרלוריביתנושאספקיםואשראילקוחותניכיון

.דולרמיליון72-כשלבסךלקוחותניכיוןיתרתקיימת2020בדצמבר31ליום.מייצגים

אלויתרות.ריביתנושאיספקיםאשראיבגיןדולרמיליון474-כשלבסךיתרה,כןכמו

מניבתהיחידהשלבספריםמהערךבחשבוןנלקחוולא,החוזרההוןחישובלצורךנוטרלו

.המזומנים

מתודולוגיה והנחות מרכזיות

תקציר מנהלים1הערכת השווי5

רקע2

סקירת שוק3

ניתוח תוצאות היסטוריות4

הערכת השווי5
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(המשך)מרכזיותוהנחותנבחרתמתודולוגיה

(המשך)–מרכזיותהנחות

(המשך)כללי

היחידהפעילותלצרכימשמשיםאינםאשרעודפיםוהתחייבויותנכסיםוגדיבן"לבז◄

הזיקוקמגזרבתחזיתביטויקיבלהלאאלהנכסיםשלתרומתם.מזומניםהמניבה

.מזומניםהמניבההיחידהשלהפנקסניתבעלותהנכללהלאולפיכך

הזיקוקומרווחהזיקוקניצולת

אלפי197-כעלעומדן"בזשל(הגלםזיקוקבמתקניהמבוצע)גולמינפטזיקוקכושר◄

-כביןשנעבהיקףHVGOלייבואבנוסףבשנהטוןמיליון9.8-וכליוםגולמינפטחביות

ויכולותבשווקיםזמינות,הייצורבכדאיותכתלותטוןאלף1,200-לכטוןאלף950

שלצפויותהשבתותלאורהזיקוקבהיקףשינוייםהונחוהתחזיתבתקופת.לוגיסטיות

התחזיתבשנותאופטימלינורמטיביזיקוקהיקף.שיפוציםלצורךהזיקוקמגזרמתקני

שלהייעודיהשוקמחקרעלבהתבססהזיקוקמוצריאופטימיזציתעלבהתבססנאמד

IHSהתחזיתשנותשלממוצעהמייצגניצולתשיעורהונחהמייצגתבשנה.העברוניסיון

הייצורמתקנישלהשבתותבחשבוןהמביאים,ממוצעענפימחזורהמהוות2023-2029

טיפוליםביצועלצורכיימים50-כשלממוצעתלתקופהשנים5-6-לאחתוגדיבן"בזשל

.תקופתיים

הארומטייםומוצריהנפטתזקיקיממכירתהכנסותביןהפעראתמהווההזיקוקמרווח◄

אנרגיה,טבעיגז,גלםחומריובעיקרמשתניםייצורומרכיביהגולמיהנפטעלותלבין

מתאפיינותהראשונותהתחזיתשנות,הקורונהנגיףהתפרצותהשפעתלאור.ואובדנים

הונח2021משנתהחל.התחזיתהמשךשנותמולאליחסיבאופןנמוכיםזיקוקבמרווחי

צפויותהייצורעלויות,כןכמו.2029לשנתעדבהדרגהלעלותצפוייםהזיקוקמרווחיכי

מולשנחתמו,טבעיגזלרכשחדשיםהסכמיםלאורואילך2021השניםבמהלךלקטון

נקבעוהזיקוקמרווחי.הטבעיהגזתעריפיאתלהוזילצפוייםאשר,תמרומאגריאן'אנרג

נדרשותהתאמותביצועותוך,ואופטימיזציהIHSשלהייעודיהשוקמחקרעלבהתבסס

.הזיקוקמגזרשלהזיקוקלמתקניהרלוונטיםהפרמטריםאתלשקףמנתעל

מתודולוגיה והנחות מרכזיות
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,2023-2029בשניםזיקוקמרווחיממוצעבסיסעלנקבעהמייצגתבשנההזיקוקמרווח

התפרצותהשפעותנוכח,בענףצפויההתייצבותלאחרוזאת,ממוצעענפימחזורהמהוות

.הקורונהנגיף

צפויים2029שלאחרבשניםהזיקוקמרווחי,IHSשלהשוקמחקרעלבהתבססכייצויין

במרווחילהשתמשהוחלט,שמרניתגישהולאור,זאתעם.לחביתדולר8מעללעלות

.המייצגתבשנההזיקוקמרווחחישובלצורךבלבד2023-2029השניםשלהזיקוק

הזיקוקומרווחהזיקוקניצולת

תחזיתהכנתלצורךששימשוהזיקוקומרווחיהניצולתשיעוראתהמציגהטבלהלהלן◄

:המזומניםתזרים

מייצגת202120222023202420252026

9,2519,1918,5348,8509,1239,2579,068(*אלפי טון)ניצולת זיקוק 

שיעור ניצולת מתקני זיקוק 

הגלם
94%93%87%90%93%94%92%

9959761,1931,1171,1931,1261,130(אלפי טון)HVGOייבוא 

מרווח הזיקוק של מגזר  

(  כולל ארומטיים)הזיקוק 

(דולר לחבית)

5.45.46.27.27.88.58.2

.ומוצרים מוגמרים( HVGO)ללא התחשבות ברכישות של סולר ואקום כבד -ניצולת הזיקוק 

.ן"בזמתבססת על תחזית הנהלת 2021תחזית שנת 

.צפויים לחול טיפולים תקופתיים במתקני זיקוק הגלם ולכן ניצולת הזיקוק נמוכה באופן יחסי2024-ו2023בשנים 

122

1

2

*
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(המשך)מרכזיותוהנחותנבחרתמתודולוגיה

(המשך)–מרכזיותהנחות

אחרותהכנסות

בשנהדולרמיליון8-כשלבסךאחרותהכנסותנלקחוהמזומניםתזריםתחזיתלצרכי◄

.הזיקוקבמרווחכלולותושאינן

(פחתכולללא)הזיקוקבמרווחשלאייצורהוצאות

,כימיקליםבעיקרכוללות,הזיקוקבמרווחכלולותשאינן,המשתנותהייצורהוצאות◄

בטווחנאמדותהמשתנותהייצורהוצאות.הייצורמתהליךכחלקהנדרשיםומיםחשמל

.התחזיתשנותלאורךלשנהדולרמיליון58-67של

,אחזקההוצאות,הייצורעובדישלשכרהוצאותבעיקרכוללותקבועותייצורהוצאות◄

הקבועותהייצורהוצאות.סביבהואיכותביטחון,עירונייםמיסים,הרשאהדמי,ביטוח

.התחזיתשנותלאורךלשנהדולרמיליון194-197שלבטווחנאמדות

וכלליותהנהלה,מכירה,שיווקבדמותקבועותהוצאות

שירותים,יועצים,שכרהוצאותבעיקרכוללותוהכלליותההנהלה,מכירה,שיווקהוצאות◄

דולרמיליון29-כשלבסךנאמדותההוצאות.דירקטוריםושכרתקשורת,מקצועיים

מכירהעלויותכוללותאינןבתחזיתהמכירההוצאות.התחזיתשנותלאורךבשנה

.הזיקוקממרווחכחלקנכללותאלהועלויות(וייצואמקומישוק)ולוגיסטיקה

מיסיםהוצאות

לחוקבהתאם16%הינווגדיבן"לבזהרלוונטיהמסשיעור24'בעמלמוסברבהתאם◄

,כןכמו.16%שלמסבשיעורשימושנעשההתחזיתלצרכי,לפיכך.הוןהשקעותעידוד

הזיקוקמגזרשלהמזומניםתזריםבתחזיתבחשבוןהובאולא,24'בעמלאמורבהמשך

בספריםבערךנכלללאומנגד,2020בדצמבר31ליוםהקיימיםמועבריםהפסדיםניצול

.מועבריםהפסדיםבגיןנדחהמסנכסהמזומניםמניבתהיחידהשל

ופחתהוניותהשקעות

לצורךשניםמספרמדיהייצורבמתקני(שיפוצים)תקופתייםטיפוליםעורכתוגדיבן"בז◄

עלשמירהלצרכיהשקעותתחזיתנלקחההשוויהערכתלצורך.הייצורכושרעלשמירה

.(להלן'גנספחראהנוספיםלפרטים)IAS36הוראותלאורבלבדהקיים

האחרוניםהשיפוציםכאשרשנים5-6מדיהתקופתייםהטיפוליםאתעורכותוגדיבן"בז

.2015-2019בשניםנערכו

.דולרמיליון80-כשלממוצעבהיקףהוניותהשקעותהונחו2021-2026השניםבמהלך

בהתאםדולרמיליון85-כשלבהיקףהוניותהשקעותהונחוהמייצגתבשנה,כןכמו

.ן"בזהנהלתלתחזית

מסלצרכימואץבשיעורפחתלהוצאותזכאיותוגדיבן"בז24'בעמלאמורבהמשך◄

השקעותיתרתבגיןהפחתותמייצגתהפחתתחזית.הוןהשקעותעידודחוקמתוקף

לתחזיתבהתאםשיבוצעונוספותוהשקעות2020בדצמבר31ליוםעדשבוצעו

.וגדיבן"בזזכאיותלוהמואץהפחתלשיעורבהתאםשלעילההוניותההשקעות

מתודולוגיה והנחות מרכזיות
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(המשך)מרכזיותוהנחותנבחרתמתודולוגיה

(המשך)–מרכזיותהנחות

חוזרהון

,חובהויתרותוחייביםמלאי,לקוחותמיתרתבעיקרמורכבוגדיבן"בזשלהחוזרההון◄

ממקדמותבעיקרנובעותהתפעוליותהזכאיםיתרות.זכותויתרותוזכאיםספקיםבניכוי

.ומוסדותעובדיםכלפיויתרותמלקוחות

:נפטחביתממחירבעיקרמושפעהחוזרההון◄

:הבאותההנחותבסיסעלנקבעהתחזיתבשנותהחוזרההון

ימים32-כ–לקוחותימי-

ימים36-כ–מלאיימי-

ימים32-כ–ספקיםימי-

הנורמטיביהחוזרההוןבסיסעלנקבעוהתחזיתבשנותהחוזרההוןבדברההנחות

חושבהמייצגתבשנה,כןכמו.לעיל24'בעמשתוארכפיהזיקוקמגזרשלההיסטורי

בשנותהחוזרההוןימיממוצעהנגזר,מההכנסות9.4%שלשיעורלפיהחוזרההון

.הראשונותהתחזית

מתודולוגיה והנחות מרכזיות
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(2020נכון לחודש דצמבר )2021מחודש ינואר IHSמחקר שוק : מקור*
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תחזית תזרים מזומנים

2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027ETerminal

74.874.271.072.875.375.874.474.4(מיליוני חביות)HVGOהיקף הזיקוק ורכש 

5.45.46.27.27.88.58.28.2דולר לחבית–( כולל ארומטיים)מרווח זיקוק 

406,180399,472441,176520,338588,677642,719609,054609,054רווח מפעולות זיקוק

8,4238,4238,4238,4238,4238,4238,4238,423הכנסות אחרות מחוץ למרווח הזיקוק

(256,871)(256,871)(258,602)(257,906)(256,491)(252,372)(260,118)(261,083)הוצאות משתנות וקבועות מחוץ למרווח הזיקוק

123,982119,180168,591242,767309,690363,037331,406331,406(EBITDA)פחת והפחתות , מסים, רווח לפני ריבית

(85,063)(85,063)(52,380)(65,098)(133,176)(129,728)(187,420)(197,438)הוצאות פחת לצרכי מס

38,863109,592244,592310,657246,343246,343(68,240)(73,456)(EBIT)ומסיםרווח לפני ריבית 

(39,415)(39,415)(49,705)(39,135)(17,535)(6,218)--הוצאות מס

32,64592,057205,457260,952206,928206,928(68,240)(73,456)(הפסד)רווח נקי 

:תזרימיותהתאמות 

197,438187,420129,728133,17665,09852,38085,06385,063הוצאות פחת לצרכי מס: הוסף

-(25,568)(34,216)(26,956)(21,876)4,403(73,327)(170,283)שינויים בהון חוזר

(85,063)(85,063)(38,800)(66,500)(149,832)(95,666)(54,000)(75,000)השקעות הוניות: הפחת

71,11053,525177,100240,316181,361206,928(8,147)(121,302)כ תזרים מזומנים להיוון"סה

אלפי דולרתחשיב ערך טרמינלי

206,928תזרים בשנה המייצגת

0.0%שיעור צמיחה לטווח ארוך

2,434,449ערך טרמינלי עתידי

1,432,222ערך טרמינלי בערך נוכחי

אלפי דולרשווי שימוש/תחשיב סכום בר השבה

357,301ערך נוכחי תזרימי מזומנים

1,432,222ערך טרמינלי בערך נוכחי

1,789,523שווי שימוש
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מגזר הזיקוק–הערכת שווי 
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WACCטבלת רגישות

מרווח זיקוק

בשנה הטרמינלית

7.5%8.0%8.5%9.0%9.5%

7.21,583,5921,463,6411,357,8971,263,9971,180,072

7.71,843,3591,699,9341,573,7101,461,8161,361,985

8.22,103,1271,936,2271,789,5231,659,6361,543,898

8.72,362,8942,172,5202,005,3361,857,4561,725,811

9.22,622,6622,408,8132,221,1492,055,2761,907,724
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נספחים

6

In this sectionPage

31קיצורים-נספח א 
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33כללים לירידת ערך–נספח ג 
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קיצורים-נספח א 

נספחים6

מ"בע( ישראל)ארנסט יאנג EYיאנג או ארנסט אנד

ב"דולר ארה$דולר או 

2021בפברואר 28ח זה מיום "דוח"הדו

מ"בתי זיקוק לנפט בען"בז

מ"תעשיות פטרוכימיה בעגדיבגדיב

וגדיבן"בזיחידות הדלקים והארומטיים של מגזר הזיקוק

מ"החברה לישראל בעהחברה לישראל

מ"הנהלת בתי זיקוק לנפט בעהנהלה

מ"כרמל אולפינים בעל"כאו

2020, בדצמבר31מועד הערכת השווי

2020מחודש מאי 2020, במרץ31ליום ן"בזהערכת שווי לנכסי מגזרי הדלקים של הערכת השווי האחרונה

מ"מפעלים פטרוכימיים בישראל בעב"מפ

תוצר מקומי גולמיג "תמ

DCFDiscounted Cash Flow

EBITDAפחת והפחתות, מס, רווח לפני הוצאות ריבית

EVEnterprise Value–שווי פעילות

IAS "ירידת ערך נכסים"36תקן חשבונאות בינלאומי או התקן36

IHSIHS Global SAS

IFRSInternational Financial Reporting Standards–בינלאומייםכספידיווחתקני

IFRS 16 חכירות"16תקן דיווח כספי בינלאומי"

IMOInternational Maritime Organization

mמיליון

WACCWeighted Average Cost of Capital-מחיר ההון המשוקלל

תקציר מנהלים1

רקע2

סקירת שוק3
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העובדותכילהאמיןלנוגורםאשרדברלידיעתנוהובאלא,להלןהמפורטותנוספותלמגבלותבכפוף◄

.נכוניםאינםזהח"בדוהמפורטיםוהנתונים

לא.להםומוגבל,הנדוניםהאחריםובנושאיםשוויבהערכותשלנווהניסיוןהידעעלמבוססזהח"דו◄

אוהיסטוריפיננסילמידעביחס,מקובליםחשבונאותכללילפיחות"דועריכתאוסקירה,ביקורתערכנו

מידעלגבישהואסוגמכלביטחוןנותניםאודעהחוויםאנואין,לפיכך.זהח"בדוהכלולעתידפניצופה

Fairnessמהווהאינוזהח"דו.זה Opinion,לשמשנועדלאזהח"דו.משפטיייעוץאוהשקעהייעוץ

אחרמיסיםמשלםוכל,רשאיםואינכם,החליםהמסדיניפיעללהטילשניתןמעונשיםהתחמקותלשם

.כאמורשימושבולעשות,רשאיאינוכןגם

שניתנוהמצגיםעלהסתמכנו.זהח"דונשואבנכסיםאובעסקהבעלותזכויותלגביבדיקותערכנולא◄

אינםוהנכסיםהעסק(ii);תקפההבעלותזכות(i)כילהניחרשאיםואנוזהבענייןהבעליםידיעל

לרבות)החליםוהתקנותהחוקיםבכלמלאהעמידהקיימת(iii);כלשהםלשעבודיםאולעכבוןנתונים

כל(iv)-ו;(דרישותבאלווכיוצא,ובנייהתכנון,סביבהאיכות,לשימושיםהמתייחסיםאלולגרועומבלי

סוכנותאורשותמכל,והמנהלייםהחקיקתייםוההיתריםההסכמות,האכלוסתעודות,הרישיונות

כלשהובאופןהקשורברכושכלשהושימושעבורהנדרשים,פרטיארגוןאופרטיתישות,ממשלתית

אחריותעצמנועלנוטליםאנואין.חודשואוהשגהבריאוהושגו,ח"הדונשואלשירותיםאוזהח"לדו

.כלשהורכוששלהמשפטילתיאורכלשהי

מטרהלכלשימושכלבולעשותואיןהתואםהעבודהבנספחהמצוינתלמטרהורקאךהוכןזהח"דו◄

ח"לדולתתאיןאליועתידיותוהפניותבזןשלהכספייםהדוחותבמסגרתח"הדופרסוםלמעט.אחרת

ללא,(פרטייםאו)פומבייםמדיהערוצידרךפומביות,שלוסיכוםאותמצית,ממנוחלקלכלאוזה

.ובכתבמראשהסכמתנו

השוקבתנאישינויים.זהח"בדוהמפורטהקובעלתאריךנכונותהינןההשבהברלסכוםהערכותינו◄

עצמנועלנוטליםאנואין.הקובעבתאריךהמצוינותמאלובמהותןשונותשווילהערכותלגרוםיכולים

אתאוח"הדואתלעדכןמחויביםאנוואיןהקובעהתאריךלאחרהשוקבתנאילשינוייםכלשהיאחריות

,הקובעהתאריךלאחרשלנולשירותיםהנוגעיםאחריםמסמכיםאומסקנותינו,ניתוחינו,המלצותינו

.שהיאסיבהמכל

בשווילנכסיואולעסקורוכשלאתרהבעליםשלהיכולתלחוסרכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין◄

.ח"בדוהמצוין

אתביצענולגביהםלנכסיםאולעסקביחס,אלקטרונייםבאמצעיםונתוניםפהובעלבכתבמידעקיבלנו◄

אתעצמאיבאופןלוודאכלשהיאחריותלנוואיןח"הדוהכנתלשםזהמידעעלהסתמכנו.הניתוח

דיוקאולשלמותכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין.האמורהמידעשלהשלמותאוהנכונות

.שלכםההנהלהידיעללרבות,אחריםידיעללנוסופקאשרהמידע

מתוך,שלנוהשוויבהערכתהשתמשנובהםאשר,מסוימיםהיסטורייםפיננסייםלנתוניםוהגענוייתכן◄

לכלוליכוליםכספייםחות"דו.ההנהלהבאחריותאשר,מבוקריםלאאו/ומבוקריםכספייםחות"דו

אוהנכונותאתעצמאיתבדקנולאאנו.מקובליםחשבונאייםכלליםמתוקףנדרשיםאשרגילויים

אוהנתוניםלגבישהואסוגמכלהבטחהנותניםאודעהחוויםואיננוהגענואליהםהנתוניםשלהשלמות

.הכספייםחות"הדולגבי

ולאהשוויהערכתביצועלצורךורקאךח"בדוכלולותהמזומניםתזרימילגביהנתוניםשלההערכות◄

בדיקהערכנולא.עתידייםלביצועים“Projections"מסוגאו"Forecasts"מסוגכתחזיותלשמשנועדו

Agreedביצענולאוכן,חות"דואו upon procedures,תקןלפיהמזומניםתזריםלנתוניביחס

להנחותאולנתוניםביחסשהואסוגמכלהבטחהנותניםאודעהחוויםאנואין,לפיכך.כלשהוחשבונאי

פיעל,שצפויכפימתרחשיםאינםונסיבותאירועיםקרובותולעתיםמאחר,ועודזאת.התבססושעליהן

.מהותייםלהיותיכוליםאלווהבדליםבפועלותוצאותתוצאותהערכתביןהבדליםישנםרוב

הינןאשר,מסלדיווחיהחלטותאופיננסיותלהחלטותביחסכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין◄

.ההנהלהבאחריות

בביתנוכחיםלהיותאועדותלתתאו,נוספתעבודהלבצעאונוספיםשירותיםלספקנדרשיםאנואין◄

.זהח"לדובנוגעאוהניתוחאתביצענולגביהםלנכסיםאולעסקבנוגעמשפט

אין.כלשהואחרדיןאו,כאלותקנותאולרעהושימושמרמהחוקיהופרוהאםכלשהיקביעהערכנולא◄

ביועציםתיוועצוכיממליציםואנוכלשהומשפטיייעוץלספקכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנו

.משפטייםלנושאיםביחסשלכםהמשפטיים

שוויאומדןכל,לפעםמפעםלהשתנותיכוליםמזומניםהמניבההיחידהשוויאו/והפעילותושווימאחר◄

ומידעלנתוניםכפופההשוויהערכתתוצאת.2020בדצמבר31ליוםרלוונטיהינומהדוחכחלקשיוצג

.מועדלאותוידועיםשהיו

Covid,"(הנגיף)"הקורונהנגיףהתפרצות,2020שנתבתחילת◄ חברותבשווילירידההביאה,19

בלתיהארוךובזמןהקצרבזמןהעולמיהכלכלהמצבעלהנגיףשלההשלכותומשךהיקף.נסחרות

,הנגיףמהתפרצותכתוצאה,העסקיוהשוקהכלכלהבסיכונילהתחשבמנתעל.לחיזויוקשיםנצפים

לתזרימיוכןההיווןלשיעורספציפיותהתאמות,היתרבין,בחשבוןהבאנו,השוויהערכתליוםהידועים

.החזוייםהמזומנים

הצהרה על תנאים מגבילים–נספח ב 
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רקע

36IASהסכוםעלהעולהבסכוםיוצגולאשנכסיהלהבטיחכדיליישםישותשעלנהליםקובע

ערכוכאשר,שלוההשבה-ברמהסכוםהגבוהבסכוםמוצגנכס.שלהםההשבה-בר

ירידהחלה,כזהבמקרה.ממכירתואובנכסמהשימוששיתקבלהסכוםעלעולהבספרים

.ערךמירידתבהפסדלהכירמהישותדורשוהתקןהנכסבערך

הגדרות

:ומשמעותם36IAS-בהמשמשיםמונחיםלהלן

הפסדיםובניכוי,שנצברפחתכלניכוילאחרהנכסמוכרבוהסכוםהוא-בספריםערך

.שנצברוערךמירידת

תזרימיהמפיקה,ביותרהקטנההמזוהההנכסיםקבוצתהיא-מזומנים-מניבהיחידה

אואחריםמנכסיםהחיובייםהמזומניםבתזרימיבעיקרםתלוייםבלתישהם,חיובייםמזומנים

.אחרותנכסיםמקבוצות

אומנכסלנבועהחזויים,העתידייםהמזומניםתזרימישלהנוכחיהערךהוא-שימוששווי

.מזומנים-מניבהמיחידה

-מניבהיחידהאונכסממכירתלקבלשניתןהסכוםהוא-מכירהעלויותבניכויהוגןשווי

מוכרלביןמרצוןקונהביןהצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעתשאינהבעסקהמזומנים

.מימושעלויותבניכוי,מושכלתבצורההפועלים,מרצון

שלוהוגןהשווימביןכגבוהמזומנים-מניבהיחידהאונכסשלהסכוםהוא-השבהברסכום

.בוהשימוששווילביןלמכירהעלויותבניכוי

ערךירידתבחינתעיתוי

אם.נכסשלערךירידתעלהמצביעים,סימניםקיימיםאםמאזןתאריךבכלתבחןישות

.הנכסשלההשבה-ברהסכוםאתלאמודהישותעל,כלשהוסימןמתקיים

:לבחוןגםהישותעל,ערךלירידתסימןקייםאםקשרללא

נכסאומוגדרבלתישימושייםחייםאורךשלומוחשיבלתינכסשלערךירידתלשנהאחת.א

.שלוההשבה-ברלסכוםבספריםערכוהשוואתידיעללשימושעדייןזמיןשאינומוחשיבלתי

באותומתבצעתהיאעודכל,השנהבמהלךמועדבכללהתבצעעשויהזוערךלירידתבחינה

.שוניםבמועדיםשוניםמוחשייםבלתינכסיםשלערךירידתלבחוןניתן.שנהבכלמועד

נכס,השוטפתהשנתיתהתקופהבמהלךלראשונההוכרכזהמוחשיבלתינכסאם,אולם

.השוטפתהשנתיתהתקופהתוםלפניערךלירידתייבחןזהמוחשיבלתי

.עסקיםבצירוףשנרכשמוניטיןשלערךירידתלשנהאחת.ב

נכסשלערךירידתעלהמצביעיםסימנים

לשקולישותעל,נכסשלערךירידתעלהמצביע,כלשהוסימןמתקייםאםהערכהלצורך

:הבאיםהסימניםאת,כמינימום

:חיצונייםמידעמקורות

כתוצאהלחזוימעברהנכסשלהשוקבערךמשמעותיתירידהחלה,התקופהבמהלך

.רגילמשימושאוהזמןמחלוף

שיחולואוהתקופהבמהלךחלוהישותעלשליליתהשפעהבעלימשמעותייםשינויים

פועלתשבה,המשפטיתאוהכלכלית,השיווקית,הטכנולוגיתבסביבה,הקרובבעתיד

.הנכסמיועדאליובשוקאו,הישות

בשוקאחריםתשואהבשיעוריאובשוקהריביתבשיעוריעלייהחלההתקופהבמהלך

הנכסשלהשימוששוויבחישובהמשמש,הניכיוןשיעורעלישפיעואלהשעליותוסביר

.הנכסשלהשבה-ברהסכוםאתמהותיבאופןויקטינו

הישותשלהשוקמשוויגבוההישותשלנטוהנכסיםשלבספריםהערך(Market

capitalization).

:פנימייםמידעמקורות

נכסשלפיזילנזקאולהתיישנותזמינותראיותקיימות.

לחולחזוייםאוהתקופהבמהלךחלוהישותעלשליליתהשפעהבעלימשמעותייםשינויים

.שימושבושיעשהחזויאובנכסשימושנעשהשבובאופןאובהיקף,הקרובבעתיד

מבנילשינויאופעילותלהפסקתתוכניות,בנכסשימושהשבתתכולליםאלהשינויים

והערכהלכןקודםשנחזההמועדלפניהנכסלמימושתוכניות,הנכסשייךשאליה,בפעילות

.מוגדרכבלתיולאכמוגדרהנכסשלהשימושייםהחייםאורךשלמחדש

שלהכלכלייםשהביצועיםכךעלהמצביעות,הפנימיהדיווחממערכתזמינותראיותקיימות

.שנחזומאלוגרועים,יהיואו,הםהנכס

כללים לירידת ערך–נספח ג 
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השבהברסכום

אונכסשללמכירהעלויותבניכויההוגןהשווימביןכגבוההשבה-ברסכוםמגדירהתקן

.בוהשימוששווילביןמזומנים-מניבהיחידה

שוויאתוהן,הנכסשללמכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתהןלקבועהכרחיתמידלא

ירידהחלהלא,הנכסשלבספריםהערךעלעולהאלהסכומיםמביןאחדאם.שלוהשימוש

.האחרהסכוםאתלאמודצורךואיןהנכסבערך

נסחראינוהנכסאםגם,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשרותלהיותעשויה

מכיוון,למכירהעלויותבניכויההוגןהשוויאתלקבועאפשריזהאיןלעיתים,אולם.פעילבשוק

מושפעתשאינהבעסקההנכסממכירתשתתקבלהתמורהשלמהימןלאומדןבסיסקייםשלא

במקרה.מושכלתבצורההפועלים,מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןהצדדיםביןמיוחדיםמיחסים

.שלוההשבה-ברכסכוםהנכסשלהשימושבשווילהשתמשעשויההישות,זה

בניכוישלוההוגןהשוויעלמהותיבאופןעולהנכסשלהשימושששווילהאמיןסיבהאיןאם

-ברכסכוםלשמשעשוילמכירהעלויותבניכויהנכסשלההוגןהשווי,למכירהעלויות

ששווימכיווןזאת.למימושמיועדהנכסכאשרהמקרהיהיהזה,קרובותלעיתים.ההשבה

כיוסבירמאחר,מהמימושנטוהתמורהעלבעיקריתבססלמימושהמיועדנכסשלהשימוש

.זניחיםהם,למכירתועדבנכסהשימושמהמשך,העתידייםהמזומניםתזרימי

שהםחיובייםמזומניםתזרימימניבאינוהנכסאםאלא,בודדנכסלגביייקבעהשבה-ברסכום

.אחרותנכסיםמקבוצותאו,אחריםמנכסיםחיובייםמזומניםבתזרימיבעיקרםתלוייםבלתי

.הנכסשייךאליהמזומנים-המניבההיחידהלגביייקבעהשבה-ברהסכוםהמקרהזהאם

מכירהעלויותבניכויהוגןשווי

בהסכםשנקבעהמחירהיאנכסשללמכירהעלויותבניכויהוגןלשוויביותרהטובההראיה

עלויותבגיןמותאםהצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעתשאינהבעסקהמחייבמכירה

.הנכסלמימושבמישריןלייחסןיהיהשניתןתוספתיות

עלויותבניכויההוגןהשווי,פעילבשוקנסחרהנכסאך,מחייבמכירההסכםאיןכאשר

.המימושעלויותבניכויהנכסשלהשוקמחיריהיהלמכירה

יתבססלמכירהעלויותבניכויההגוןהשווי,לנכספעילשוקאומחייבמכירההסכםאיןכאשר

בתאריך,לקבליכולההייתהשישותהסכוםאתלשקףמנתעלביותרהטובהזמיןהמידעעל

קונהבין,הצדדיםביןמיוחדיםמיחסיםמושפעתשאינהבעסקההנכסמימושתמורת,המאזן

סכוםבקביעת.מימושעלויותניכוילאחר,מושכלתבצורההפועלים,מרצוןמוכרלביןמרצון

באותודומיםבנכסיםלאחרונהשנעשועסקאותשלהתוצאותאתבחשבוןמביאהישות,זה

.ענף

שימוששווי

:נכסשלהשימוששוויבחישובישתקפושלהלןהמרכיבים

מהנכסלהפיקמצפהשהישותהעתידייםהמזומניםתזרימישלאומדן.

אלהעתידייםמזומניםתזרימישלבעיתויאובסכוםאפשרייםשינוייםלגביתחזיות.

סיכוןחסרתריביתשלשוטףשוקשיעורידיעלהמיוצג,הכסףשלהזמןערך.

לנשיאתהמחיר(for bearing)בנכסשטבועה,וודאותאי.

המזומניםתזרימיבתמחורישקפובשוקשמשתתפים,נזילותהיעדרכגון,אחריםגורמים

.מהנכסלהפיקמצפהשהישותהעתידיים

:הבאיםהשלביםאתכוללתנכסשלהשימוששוויאמידת

מתמשךמשימוששינבעו,שלילייםוהןחיובייםהן,העתידייםהמזומניםתזרימיאמידת

.הסופיוממימושובנכס

אלהעתידייםמזומניםלתזרימימתאיםניכיוןשיעוריישום.

:הישותהשימוששוויבמדידת

האומדןאתהמייצגות,ומבוססותסבירותהנחותעלהמזומניםתזרימיתחזיתאתתבסס

אורךיתרתבמהלךשישררו,הכלכלייםהתנאיםשלהתחוםלגביההנהלהשלביותרהטוב

.הנכסשלהשימושייםהחיים

ביותרהעדכניים,כספייםתחזיות/תקציביםעלהמזומניםתזרימיתחזיותאתתבסס,

תקופהיכסו,כאלהתחזיות/תקציביםעלהמבוססות,תחזיות.ההנהלהידיעלשאושרו

.יותרארוכהתקופהלהצדיקניתןאםאלה,שנים5שלמרבית
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:לכלולצריכיםעתידייםמזומניםתזרימיאומדני

בנכסהמתמשךמהשימושחיובייםמזומניםתזרימיתחזיות.

המזומניםתזרימיאתלהפיקמנתעל,בהכרחשיתהוו,שלילייםמזומניםתזרימיתחזיות

(לשימושהנכסלהכנתשלילייםמזומניםתזרימיכולל)בנכסהמתמשךמהשימושהחיוביים

.לנכס,ועקביסבירבאופןלהקצותםאובמישריןלייחסםניתןואשר

חייובתוםהנכסבמימוש(שישולמואו)שיתקבלו,בכללאם,נטומזומניםתזרימי

.השימושיים

החזוייםשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימיאומדנייכללולאעתידייםמזומניםתזרימיאומדני

:מלנבוע

לגביומחויבתאינהשהישותעתידימבנישינוי.

הנכסשלהביצועיםרמתהגדלתאושיפור.

:יכללולאהעתידייםהמזומניםתזרימישלאומדנים

מימוןמפעילויותשלילייםאוחיובייםמזומניםתזרימי.

ההכנסהעלמיסיםתקבוליאותשלומי.

שימושתוךמהווניםמכןולאחרמופקיםהםבובמטבענאמדיםהעתידייםהמזומניםתזרימי

החליפיןשערלפיהנוכחיהערךאתמתרגמתישות.מטבעלאותוהמתאיםניכיוןבשיעור

.השימוששוויחישובבמועדהמיידי

הניכיוןשיעור

:שלשוטפותשוקהערכותהמשקףמסלפנישיעורלהיותצריךהניכיוןשיעור

הכסףשלהזמןערך.

המזומניםתזרימישלהאומדניםהותאמולאבגינםאשר,הנכסשלהספציפייםהסיכונים

.העתידיים

ערךמירידתהפסדשלומדידההכרה

השבה-ברהסכום,אםורק,אםשלוהשבהברלסכוםבספריםהנכסערךאתלהפחיתיש

.ערךמירידתהפסדמהווהזוהפחתה.בספריםמערכונמוךהנכסשל

שלביותרהקטנההקבוצה)מזומנים-מניבהיחידהשלערךמירידתבהפסדלהכיריש

היחידהשלהשבה-ברהסכום,אםורק,אם(מוניטיןהוקצהשאליהמזומנים-מניבותיחידות

.היחידהשלבספריםמהערךנמוך(היחידותקבוצת)

הנכסשייךאליהמזומניםמניבתיחידהזיהוי

.נכסאותושלההשבה-ברהסכוםאתלחשביש,נכסשלערךלירידתכלשהוסימןישנואם

הסכוםאתלחשבהישותעל,הבודדהנכסשלההשבה-ברהסכוםאתלאמודניתןלאאם

.הנכסשייךאליה,מזומנים-המניבההיחידהשלההשבה-בר

נכסיםלאותםלתקופהמתקופהעקביבאופןמזוהותלהיותצריכותמזומנים-מניבותיחידות

.לשינויהצדקהקיימתאםאלא,נכסיםסוגיאו

אחתלכלהרכישהממועדיוקצה,עסקיבצירוףשנרכשמוניטין,ערךלירידתבחינהלצורך

אשר,הרוכששלמזומנים-המניבותהיחידותשלקבוצותאומזומנים-המניבותמהיחידות

שלאחרותהתחייבויותאואחריםנכסיםאםקשרללא,הצירוףשלמהסינרגיהליהנותחזויות

אליהןיחידותשלקבוצהאויחידהכל.אלויחידותשלקבוצותאוליחידותשויכושנרכשהגוף

עלמעקבקייםשבהבישותביותרהנמוכההרמהאתתייצג,לעילכאמורמוניטיןהוקצה

.פנימייםהנהלהלצורכיהמוניטין
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גישת:הגישותמשלושיותראואחתשלנאותיישוםעלתתבססהפעילותשוויהערכת

Income)ההכנסה Approach),ההשוואהגישת/השוקגישת(Market Approach)

Cost)העלותוגישת Approach).הגישותמשלושאחתבכלשימושלשקולשישאףעל

,גישותאו,גישהבאיזויכתיבומידעשלוזמינותוהחברהפעילותאופי,ההערכהבניתוח

.החברהשלההוגןהשוויאתמיטביבאופןלהעריךמנתעללבחוריש

(Market Approach)גישת ההשוואה 

דומותבחברותבעסקאותשוקממחיריהנאסףמידעעלמתבססתההשוואהגישת.

.דומותחברותעבורבשוקאחריםרוכשיםששילמוהמחירפיעלנמדדחברהשווי,כלומר

המוערכתהחברהמצבאתנאותבאופןשישקפוהתאמותמבוצעות,המידעאיסוףלאחר

הצפויהשווימתקבלההשוואהגישתמיישוםכתוצאה.בשוקהדומותלחברותיחסיבאופן

.החברהממכירתלהתקבל

(Income Approach)גישת ההכנסה 

שלהיסודהנחת.החברהפעילותשלהכנסותהפקתביכולתמתמקדתההכנסהגישת

נטוהכלכליתההטבהשלהנוכחיהערךי"עלמדידהניתןחברהשלששוויההיאזוגישה

לבצעשישהצעדים.החברהחיילאורךשתתקבל(מזומןהוצאתכנגדמזומןכניסת)

התזרימיםוהמרת,מסלאחרהצפוייםהמזומניםתזרימיהערכתכולליםזוגישהביישום

ערךאתהןשמשקללהיווןבשיעורמשתמשההיווןתהליך.היווןבאמצעותנוכחילערךאלו

לאחרהעתידייםהתזרימיםשלהנוכחיהערךסיכום,לבסוף.העסקיהסיכוןאתוהןהזמן

.ההוגןלשוויאינדיקציהייתןמס

(Cost Approach)גישת העלות 

בעל,תחליפינכסעלותמאשריותרהקייםהנכסעלישלםלאשמשקיעהיאהגישההנחת

לשחלוףהצפויהשוויעלבהתבססמוערךהחברהשווי,זוגישהפיעל.זהיםמאפיינים

התיישנותהמבטאפחתבניכוימוערכתבחדשהנכסהחלפתעלות.אחרבנכסהנכס

הנכסיםשלהכלכליהשווילפיחברהשווייוערך,זוגישהפיעל.כלכליתאופונקציונאלית

.ן"נדלוחברותהחזקהחברותשווילהערכתמקובלתזוגישה.שלהההתחייבויותבניכוי

הנבחרתהמתודולוגיה

 Discounted)בשיטת היוון תזרימי מזומנים , הערכת השווי נעשתה לפי גישת ההכנסה

Cash Flow)–DCF.

גישות הערכת שווי ומתודולוגיה–נספח ד 

נספחים6

Income Approach

Methods
Cash Flow oriented

Profit 

oriented

Market Approach Cost Approach

Guideline Company 

method

Capitalised 

Earnings method
DCF method

Similar transactions 

method

Value is 

based on

- Future revenue for capital providers

- Discounted revenue

- Trading risk into account

Market value 

comparable 

companies/

transactions

- Current assets 

and liabilities

- Hidden 

reserves

- Historical 

performance

Overview valuation methods

Source: EY TAS
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היווןשיטות.מתאיםהיווןשיעורשלקביעתודורשתהמזומניםתזריםהיווןשיטותשליישומה

לכלמתייחסתסיכוןהמילה,הנפוץבשימושה.ודאותאיתנאיתחתמיושמותמזומניםתזרים

הםשוקמשתתפיכיהיאההנחה.שליליתתוצאהישלחשיפהבו,ודאותאישללמצבחשיפה

טווחשלמצבעלודאותאישלצרטווחעםמצבמעדיףסיכוןאוהבשוקמשתתף.סיכוןשונאי

הנקרא,פיצויאחרמחפשיםשוקמשתתפי.צפויהלתוצאהבהקשרודאותאישליותררחב

.ודאותאיקבלתבעבור,סיכוןפרמיית

תזרימילביןהמופקיםמזומניםתזרימיביןהשוואהעלמרמזהיווןשיעורשלקביעתולכן

שתזרימילבלשיםיש,זהבהקשר.ביותרהמועדפותחלופיותמהשקעותהמופקיםמזומנים

סיכוןבמונחיערךשוויהינםאלטרנטיביתומהשקעההמוערךמהנכסהמופקיםהמזומנים

.פירעוןומועדי

המשוקללההוןמחירעלמבוסססיכוןומותאםלנכסספציפיהיווןשיעורשלקביעתו

(WACC).הלחישובמשמשתהבאההנוסחה-WACC:

WACC = WE * KE + WD * KD

:כאשר

WE=הוןשלשוקשווי/עצמיהוןשוקשווי

KE=עצמיהוןעלנדרשתשואהשיעור

WD=הוןשלשוקשווי/ריביתנושאחובשווי

KD=מסאחריהחובעלנדרשתשואהשיעור

עלהמתבססותהתאמותלבצעיש,הענףשלהספציפיהסיכוןאתמשקףWACC-שהמכיוון

.החברות

עצמיהוןעלנדרשתשואהשיעור

ההוןמחירכימניחCAPM-ה.CAPM-הבמודלמשתמשיםההוןמחיראתלהעריךמנתעל

הינההסיכוןפרמיית.פרטניתסיכוןפרמייתבתוספתסיכוןחסרערךניירעללתשואהשווה

.ספציפייםסיכוניםובתוספתהשוקסיכוןבתשואתמוכפל(ביטא)הענףשלהשיטתיהסיכון

:עצמיהוןעלנדרשתשואהשיעורלחישובמשמשתהבאההנוסחה

KE = RF + β * MRP + SRP

:כאשר

KE=עצמיהוןעלנדרשתשואהשיעור

RF=סיכוןחסרתריבית

β=החברהשלהשיטתיהסיכון

MRP=השוקסיכוןפרמיית

SRP=ספציפיסיכוןפרמיית
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בפועל.סיכוןחסרתריביתהינהעצמיהוןעלנדרשתשואהשיעורלהערכתההתחלהנקודת

חובאגרות,למשל,סיכוןחסרתטווחארוכתהשקעהשלהריביתבשיעורלהשתמשמקובל

.הסיכוןחסרהריביתשיעורלקביעת,קבועהריביתבעלותציבוריות

לביןהשוקתיקעלהצפויהתשואהשיעורביןההבדלהיא(הסיכוןמחיר)השוקסיכוןפרמיית

תשואהיוצרתבמניותהשקעהכיהראתההשוקשלהיסטוריתבדיקה.סיכוןחסרתריבית

.נמוךסיכוןבעלותערךבניירותמהשקעה7%-ל4%ביןיותרגבוהה

.הספציפיהסיכוןמבנהאתלשקףמנתעלהממוצעתהשוקסיכוןפרמייתאתלהתאיםיש

מייצגתהביטא.הביטאבתוךהחברהשלהספציפיהסיכוןאתבחשבוןלוקחCAPM-המודל

כלימהווההביטאלמעשה.השוקבכלללמגמותביחסהחברהתשואותשללרגישותמשקל

;יותרגבוההתנודתיותמשקפתמאחדגבוההביטא.השיטתיהסיכוןתנודתיותשלמדידה

ביחסנקבעתהביטא.השוקממוצעשלמזויותרנמוכהתנודתיותמשקפתמאחדנמוכהביטא

תימדדבודדתשמנייהדורשיםהספציפיוהסיכוןהשיטתיהסיכוןשמושגמכיוון,השוקלכלל

.השוקלתיקביחס

להשתמשיותרמתאיםיהיהוזהיתכןבחשבוןנלקחותשונותבמדינותפעילויותבובמצב

.למדינהספציפיתסיכוןבפרמיית

החובמחיר

תזריםבוהמטבעאתביותרהטובבאופןהמשקףהוןלשוקמתייחסתהחובמחירהערכת

שיעור,לפיכך.דומהסיכוןבעללחובהנוכחיותשוקבריביותשימושתוךתוכנןהמזומנים

.הנוכחיהחובמחירלקביעתרלוונטיאינו,החובשל(הטבועאו)ההיסטוריתהריבית

ההוןמבנה

.השוואהחברותקבוצתשלההוןמבנהמממוצענגזרההוןמבנה

העבודהלצורך.ההיווןשיעורחישובאופןשלבלבדכלליתמתודולוגיהמתארלעילהאמור

.בהמשךפירוטראהספציפיחישובנעשה

שיעור היוון–נספח ה 
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שיעור היוון–נספח ה 

נספחים6

:להלן תחשיב שיעור ההיוון לאחר מס

ההוןמחיר

0.0%(א)ריבית חסרת סיכון 

1.20(ב)ביטא ממונפת מחדש 

6.48%(ג)(Rm-Rf)שוקסיכוןפרמיית

1.47%(ד)פרמיית גודל חברה 

2.50%(ה)פרמיית סיכון ספציפית 

11.7%מחיר ההון

(WACC)ההון המשוקלל מחיר

שקלולמשקלמחיר

3.7%41%1.5%(D(/D+E))חוב 

11.7%59%6.9%(((E/E+D)הון

8.5%(מעוגל)מחיר הון ממוצע משוקלל 

החובמחיר

41%(וD(/D+E( )))חוב 

4.35%(ז)שיעור ריבית חוב

16%(ח)שיעור מס 

3.70%מחיר החוב לאחר מס

:הערות

.0%בגובהריביתהנחנו,שליליתהינהזהלתאריךנכוןהריאליתוהריביתמאחר.2020,בדצמבר31ליוםנכוןשנה15שלמ"למחב"ארהממשלתצמודח"אגשללפדיוןתשואה(א)

US:מקור Department of the Treasury

Capital:מקור.2020בדצמבר31ביוםשמסתיימתשנים5שללתקופהשבועיב"עמתואמתביטא(ב) IQ.

לפימשוקללתמדינהפרמייתבתוספת,עדכנייםאקדמייםומחקריםעתידפניצופיםפרמיהאומדני,היסטוריתהוןסיכוןפרמייתסמךעל,EYמתודולוגייתעלמבוססתהשוקסיכוןפרמיית(ג)

.2021בינוארדמודרןי"עשפורסםכפיהמדינהפרמייתב"ע,ל"בחולמדינותן"בזמכירותשיעור

Duffעלמבוסס(ד) & Phelps 2020 Valuation Handbook,7עשירון.

.הטרמינליתהשנהבבנייתשהונחהוהמרווחיםבמחיריםהמחזוריותהנחתדוגמת,ולתחזיותלחברההנוגעיםספציפייםסיכוניםבגיןפרמיה(ה)

השלכות.הארוךובזמןהקצרבזמןהעולמיהכלכלהממצבהנובעתמהותיתודאותלאימביאהאשר,נסחרותחברותבשווילירידההביאההקורונהנגיףהתפרצות,2020שנתבתחילת

ליוםהידועים,הנגיףמהתפרצותכתוצאה,העסקיוהשוקהכלכלהבסיכונילהתחשבמנתעל.לחיזויוקשיםנצפיםבלתיכלכליומיתוןמקומיותאו/ובינלאומיותהשפעותכגון,פוטנציאליות

.ספציפיותסיכוןפרמיותעלאפשריתהשפעהבחשבוןהבאנו,השוויהערכת

.ההשוואהחברותשלההיסטורישנתי-5מינוףיחסשלחציוןעלמבוסס(ו)

תוך,השוויהערכתלתאריךנכוןדולריהוגןמרווחעקוםולפיהדוחלמועדן"בזשלהחובאגרותמתשואותהמשתקףן"בזחובדירוגב"עשנים15שללטווחן"בזשלהחובריביתעלמבוסס(ז)

.אינפלציהלציפיותהתאמה

.לעיל24'עמראהנוספיםלפרטים–וגדיבן"לבזהרלוונטיהמסשיעור(ח)
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מיליוני דולר

20201,909במרץ 31שווי שימוש מגזר הזיקוק ליום 

(102)שינוי בתחזיות הרווח

16שינוי בתחזית ההשקעות

(163)שינוי בהון החוזר

130שינוי בשיעור ההיוון

20201,790בדצמבר 31שווי שימוש מגזר הזיקוק ליום 

תחזית תזרים מזומנים

2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027ETerminal

6.57.17.07.78.08.68.18.1*2020מרץ –(  דולר לחבית)מרווח זיקוק 

20205.45.46.27.27.88.58.28.2דצמבר –(  דולר לחבית)מרווח זיקוק 

:אשר הותאמו למפרע על מנת לשקף את תוצאות מגזר הזיקוק לבין הערכת שווי זו, 2020במאי 25נתונים השוואתיים מעודכנים מהערכת השווי מיום 

.לעיל6' כאמור בעמוגדיבן"בזהותאם למפרע על מנת לשקף את איחוד מגזרי הפעילות של 2020למרץ ( דולר לחבית)מרווח הזיקוק * 

הבא' ראה תחשיב מפורט בעמ

1

3

1

השוויבהערכת9%שלהיווןלשיעורביחס8.5%הינוהנוכחיתהשוויבהערכתההיווןשיעור

.האחרונה

2

.מגזר הדלקים–וביחד , המהווה גם כן יחידה מניבת מזומנים אחת, אוחדו פעילות יחידות הדלקים והארומטיים למגזר פעילות אחד, 2020החל מהרבעון הרביעי לשנת , 6' כמוסבר בעמ

:יחידת הזיקוק, יבה מזומנים אחתמנלהלן גילוי בדבר הסבר לשינוי בתוצאות הערכת השווי הנוכחית ביחס להערכת השווי האחרונה ולאחר התאמה יחידות הדלקים והארומטיים ליחידה

השוואת תוצאות הערכת השווי הנוכחית לתוצאות הערכת השווי האחרונה–נספח ו 

2

החברהשלמלקוחשהתקבלהדולרמיליון90שלבסךממקדמהנובעהחוזרבהוןהשינויעיקר

דולרמיליון24-כשלבסךמוקדמתפרישהתכניתבגיןומהפרשה2020דצמברחודשבמהלך

.2020לשנתהרביעיהרבעוןבמהלךשהוכרה

3
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*השוואת תוצאות הערכת השווי הנוכחית לתוצאות הערכת השווי האחרונה–נספח ו 

הערכת השווי5
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תחזית תזרים מזומנים

2020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027ETerminal

51.773.370.172.776.076.073.074.074.0(מיליוני חביות)HVGOהיקף הזיקוק ורכש 

6.06.57.17.07.78.08.68.18.1דולר לחבית–( כולל ארומטיים)מרווח זיקוק 

298,548467,163488,017502,596577,796598,877615,254588,940588,940רווח מפעולות זיקוק

6,6818,9088,9088,9088,9088,9088,9088,9088,908הכנסות אחרות מחוץ למרווח הזיקוק

(285,909)(285,909)(288,438)(289,051)(289,051)(283,676)(285,732)(283,598)(206,351)הוצאות משתנות וקבועות מחוץ למרווח הזיקוק

108,331204,159222,864238,004309,156330,236348,125323,138323,138(EBITDA)פחת והפחתות , מסים, רווח לפני ריבית

(85,279)(85,279)(81,590)(47,837)(56,935)(127,047)(154,244)(198,276)(148,707)הוצאות פחת לצרכי מס

5,88468,620110,957252,221282,399266,535237,859237,859(40,375)(EBIT)ומסיםרווח לפני ריבית 

(38,057)(38,057)(42,646)(45,184)(40,355)(18,406)(10,979)(1,398)-הוצאות מס

4,48657,64192,551211,866237,215223,890199,801199,801(40,375)(הפסד)רווח נקי 

:תזרימיותהתאמות 

148,707198,276154,244127,04756,93547,83781,59085,27985,279הוצאות פחת לצרכי מס: הוסף

-(35,260)(32,719)(32,124)(42,221)49,743(157,363)(69,465)115,244שינויים בהון חוזר

(85,279)(85,279)(87,000)(42,000)(54,000)(117,000)(103,500)(119,413)(33,685)השקעות הוניות: הפחת

152,341172,580210,929185,760164,541199,801(48,978)189,89113,883כ תזרים מזומנים להיוון"סה

אלפי דולרתחשיב ערך טרמינלי

199,801תזרים בשנה המייצגת

0.0%שיעור צמיחה לטווח ארוך

2,220,016ערך טרמינלי עתידי

1,187,909ערך טרמינלי בערך נוכחי

אלפי דולרשווי שימוש/תחשיב סכום בר השבה

721,123ערך נוכחי תזרימי מזומנים

1,187,909ערך טרמינלי בערך נוכחי

1,909,032שווי שימוש

.לעיל6' כאמור בעמוגדיבן"בזהותאמו למפרע על מנת לשקף את איחוד מגזרי הפעילות של , והתזרים שלעיל, נתוני הערכת השווי האחרונה* 
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פרטי מעריך השווי השכלתו וניסיונו–נספח ז 

נספחים6

צבי-הרירון

(TAS)הכלכליתהמחלקהמנהל,בכירשותף

השכלה

ירון מחזיק בתואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות מהמסלול האקדמי –

ראשון לציון, המכללה למנהל

אביב-ירון מחזיק בתואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת תל–

ירון הינו רואה חשבון מוסמך בישראל–

מקצועיניסיון

,נאותותבדיקותבתחומיובעולםבארץלקוחותצבי-הרירוןמלווהתפקידובמסגרת

.ורכישותומיזוגיםאסטרטגיייעוץ,עסקייםומודליםשוויהערכות

גלנדרהדס'פרופ

(VME)כלכלייםומודליםשוויהערכותתחוםמנהלת,שותפה

השכלה

ראשון , הדס מחזיקה בתואר ראשון בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל–

לציון

ירושלים, הדס מחזיקה בתואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית –

שבע-באר, גוריון-ר בהצטיינות מאוניברסיטת בן"הדס מחזיקה בתואר ד–

חשבון מוסמכת בישראלרואתהדס הינה –

מקצועיניסיון

בארץמובילותחברותמולפרויקטיםגלנדרהדס'פרופמלווהתפקידהבמסגרת

,פארמצבטיקה,פיננסים,טכנולוגיה:כגוןשוניםוענפיםפעילותבתחומי,ובעולם

לחברותומייעצתמלווהתפקידהבמהלך,כןכמו.ותעשייהן"נדל,תשתיות,אנרגיה

ולצרכים(הוגנותדעתוחוותשוויהערכות)עסקייםלצרכיםשוויהערכותבתחומי

שוויהערכת,מוחשייםבלתינכסיםשוויהערכת,רכישהעלויותהקצאת)חשבונאיים

.משפטביתמטעםמומחיתכעדהכלכליותדעתחוותסיפקה,('וכולעובדיםאופציות
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Global economic outlook
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An uneven recovery from deep COVID-19 recession 

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

• Due to COVID-19, global real GDP is projected to contract 4.5% (previously at 5.5% decline) in 2021, still marking its worst performance since 1946. As 

business activity resumes and consumer confidence returns, the global economy should expand 4.4% in 2021 and 3.7% in 2022.

• Mainland.kaew sniamer dnamed hguohtla dednuober sah noitcudorp ,1202 ylrae ni pord prahs a retfA .1202ni%9.1ybesaercnilliwPDGlaers’anihC

• Other Asia-Pacific markets will experience setbacks in 2021 in response to reduced global demand, disruptions to supply chains, and declining tourism.

• Europe has been hit hard by second COVID-19 wave, especially Italy, France, and the United Kingdom. High debt burdens and deflation risks are long-run 

concerns.

• US real GDP is projected to decline 3.5% in 2021. As activity restrictions eased, the economy began to recover in May. However, a recent acceleration of 

infections will likely lead to new caution by consumers and businesses.

• Industrial commodity prices have rebounded 46% since the end of April, moving ahead of end-2019 levels. Fundamentals—soft global demand and ample 

supplies—will limit further recovery in 2021.

• Policy rates of the US Federal Reserve (Fed), European Central Bank (ECB), and Bank of Japan will remain near zero through 2026 or 2027, and then 

gradually rise to their neutral rates.

• Heavy debt burdens will limit the scope for policy stimulus in many emerging markets and less developed countries.

• The US dollar will gradually depreciate as risk tolerance increases, US interest rates remain low, and current-account deficits persist.-tnerrucs’ynamreG

account surplus will support the euro.

• Downside risks include a more severe second wave of the pandemic, civil unrest, hostilities in the Middle East, new trade conflicts, debt crises, and asset 

market downturns. 

4

The probability of a W-shaped economic cycle (with a second downturn later this year or in early 2021) is about 20%.
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The global economy is in recession in 2021, with GDP contraction being 1.0% higher at 

4.5%, relative to third quarter 2021 outlook

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

5

Global real GDP, industrial production, and real exports

Source: IHS Markit © 2021 IHS Markit
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Most regions will experience severe recessions in 2021

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

6

Real GDP

Source: IHS Markit © 2021 IHS Markit
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Long-term economic growth environment also impacted by COVID-19

• COVID-19 related economic losses in short/medium term will result in long-term lower GDP forecast compared to previous forecasts. 

• GDP growth rates in Mainland China and India will decline significantly as these markets mature, but will remain the largest sources of 

economic growth on a per-capita basis over the long term

• Highest levels of GDP/capita long-term maintained by North America and Europe, followed by Japan and Mainland China 

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021
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Global crude oil markets

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

8

• Global oil demand outlook

• Global oil supply outlook

• Impacts on global crude oil prices
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Global crude oil market key insights

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

• Positive vaccine news points to a more certain recovery in oil markets in 2021, but a dark “COVID winter” still looms. On 9 November, Pfizer and 

BioNTech announced a highly successful Phase 3 result of their COVID-19 vaccine, with Moderna following suit on 16 November. The vaccine news is in line 

with our base case assumptions—which point to higher world oil demand and prices in 2021. However, the demand outlook is bleaker over the next two to three 

months. Soaring new cases of COVID-19 in Europe and North America mean the risk to our global demand outlook remains to the downside, even though 

mainland China continues to record year-on-year growth. We assume that global liquids demand will remain at a plateau of around 93–94 million barrels per day 

(MMb/d) through first quarter 2021, after which it will resume a stronger recover as effective COVID-19 vaccines become widely available by mid-2021. Demand 

gets to pre-pandemic levels only by end-2022, averaging 101.6 MMb/d in the fourth quarter.

• The stall in global oil demand and the return of Libyan production points to a delay in the return of OPEC+ barrels. Only a permanent resolution of 

Libya’slacitilopgnirraws’aybiLneewtebecurtaemitnaemehtnitub,snoitarepoliodetpurretninueetnaraugdluowrawlivic factions and their backers has 

allowed the country to quickly return output to over 1 MMb/d. As a result, the plan for OPEC+ to increase production 2 MMb/d in January is off the table for now, 

especially with a COVID-19 winter surge creating near-term risks to demand. The OPEC+ group will have no choice but to accommodate the added supply. We 

assume the OPEC+ decision on 1 December will be to maintain current levels of output or cut production if prices weaken again before the meeting. The price 

level in late November will have a big influence on the decision.

• Global upstream spending could be lower than anticipated in the years ahead, leading to a tighter market. Upstream spending is projected to decline by 

a third in 2021 compared to 2019, but upstream costs are expected to only drop by about 5% over the same period. This result will”rewopgniyub“ehthsinimid

of upstream investment and potentially lead to weak supply growth in the years head, setting up the conditions for a tighter market. Other factors that could 

constrain upstream spending include record levels of debt, industry uncertainty about the longer-term trajectory of world oil demand, and a financial shift by 

upstream companies to return more cash to investors. 

• Joe Biden’s victory in the US presidential election points to a pivot point in US energy policy, including for oil supply, demand and the US electric 

vehicle industry. Containing COVID-19 is his top priority, which, if successful, will lead to higher demand and higher oil prices. Beyond COVID-19, the Biden 

administration will pursue policies that may increase Iranian oil supply in the short term and lower US oil demand in the long term. US plug-in electric vehicle 

(PEV) sales will likely receive a boost compared with what would have been the case in a second Trump administration. EV support will come from higher 

vehicleelcihev cirtcele fo noisnapxe,sdradnatsymonoceleufelcihevnwostitesotreviawlatnemnorivnes’ainrofilaCgnitatsnier,sdradnatsymonoceleuf 

charging locations, and government purchase of PEVs. 

9
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Global crude oil market key insights, continued
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• US oil supply projected to flatten through 2022, with growth resuming thereafter. US onshore production has been more resilient than expected, but oil 

prices are still too low to allow a resumption of growth. Wells shut in during the worst part of the price collapse returned quickly as prices recovered to the low 

$40s, and less production was permanently lost than initially projected. This result lifts the baseline for US output going forward, but WTI needs to be at least 

$50/bbl (and probably closer to $60) to incentivize additional growth. This is especially true given the pivot of most upstream companies to conservative capital 

management strategies that will prioritize cash returns at the expense of growth.

• Oil prices move towards $60/bbl as supply growth lags beyond 2021, while no change to the long-term Brent price track. We expect Brent will average 

about $56/bbl in 2022, rising to nearly $63 by 2025. The ingredients for this continued recovery in prices are demand growth, combined with the effect of sharp 

cuts to upstream spending in 2021-21 which causes aggregate world supply to again lag demand.

• Prices will gradually move higher in the 2021s to incentivize a resumption of US (and other) supply growth. The burden of balancing world demand 

will shift mostly to the Gulf OPEC countries over the next few years as US production falls sharply. Without a stronger price signal beyond 2021, 

upstream investment will lag. We expect Brent will return to $67/bbl (in constant dollar terms) by 2030 to incentivize another revival of short-cycle US tight oil 

growth and higher-cost conventional oil projects. Almost all long-term supply needs can be fulfilled with a combination of low and medium-cost tight oil, and new 

upstream projects with break-even levels of below $60/bbl Brent), including assumed discoveries. Upstream costs will continue to be dynamic, reflecting 

structural and cyclical trends.

• Brent-WTI spread in expected to widen modestly, supporting a resilient US crude export flow. The Brent-WTI differential has narrowed considerably in 

late third quarter and fourth quarter, reflecting weak demand for crude from Gulf Coast and international refineries, and a return of light, sweet production from 

Libya. We expect the Brent-WTI spread to average about $2.80/bbl in 2021, modestly wider than 2021 but still considerably narrower than the 2018-19 period. 

Surplus pipeline takeaway capacity from the Permian and Cushing is expected to endure for several years, keeping pipeline tariffs low and market price 

differentials narrow between Cushing and Houston. In constant dollar terms, the Brent-WTI spread widens to an average of about $3.30/bbl by the late 2021s as 

US crude exports grow in line with the recovery in oil production. The spread will peak by early 2040 corresponding to the peak of US exports.

10
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Brent nominal oil prices expected to descend to approach $50/bbl in 2021 as demand 

recovers, with prices moving into the $60s by the mid-2021s to incentivize more supply

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

27

The near-term Brent price outlook is mostly unchanged compared to our previous long-term outlook. The most important near-term variable remains 

the timing of widely available and effective vaccines for COVID-19, which will allow a more sustainable global oil demand recovery towards 2019 

levels.     
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Global refining and marketing key insights
By the time refined products demand returns to 2019 levels by 2024, there will be significant net refinery 

closures

Pricing and Margin Review Update – Tasks 2 & 3 | January 2021

• Real world GDP growth still expected to decline to -4.5% in 2021 owing to COVID-19, with rebound to +4.4% in 2021.  Major refined products demand will end 

up falling by an unprecedented 9.2 MMb/d ( previously 9.5 MMb/d) in 2021, followed by downward revision of 4.8 MMb/d (previously 6.0 MMb/d) and 2.4 MMb/d 

growth in 2021 and 2022, respectively.  This is equivalent to a ~52% recovery in 2021, while cumulative recovery will only be ~79% by end of 2022 relative to 

2021 total demand loss.

• On a total refining products basis, demand only returns to 2018 -19 levels is not expected to return to 2019 levels until sometime in 2023, and on an annual 

average basis, 2024.

• COVID-19fo lufdnah A .5202 hguorhtgninnaps”tuoekahStaerGehT“sadetangised,drawrofslangisrodoirepnoitazilanoitarehtdetareleccasahtcapmi 

operators already announcing asset shut-ins in 2021.  By the time of this report, 2.1 of capacity has announced being closed or publicly at risk.

• Despite this, a new pre-COVID19 sanctioned investments, primarily in East of Suez region, are set to come online over the next few years, totaling about 5.5 

MMb/d in CDU capacity.  With the expected oversupply caused by these new projects, further rationalization will be required during the same time period.

• Overarching theme throughout the medium term to 2030, refinery runs will grow at a slower pace of about 0.6 MMb/d per year as demand growth begins to slow 

to 1% per year and the energy transition gains momentum.

• Most of the refinery runs growth will be in Asia and the Middle East, as anticipated and expected future refining projects are completed.

• Smaller gains are expected in Latin America and Africa, while runs in CIS will decline over time as delayed upgrading projects are eventually completed and 

allow domestic motor fuels demand to be met with lower runs.

• Runs in Europe decline throughout the forecast with falling product demand and competition from newer refineries.

• The pace of crude runs growth will slow down in 2030 – 2035, before peaking in 2037 and moving into a decline in the last decade of the forecast as demand for 

motor fuels wanes. Between 2037 and 2050, crude runs are expected to be fall by 3.6 MMb/d.

• Transportation demand to see a major decline as sales of gasoline light duty vehicles (LDVs) are set to peak in the near term, giving way to increased hybrids 

and electric vehicles, and gasoline demand peaks in 2031 at 28.1 MMb/d falling to 24.2 MMb/d by 2050.

• Demand peaks in the late 2030s, before gradually declining. 2050 total refined products demand (92.4 MMb/d) will still be higher than 2019 by 4.65 MMb/d.
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Forecast highlights: Global margins, crude, and refined product fundamentals beyond the 

COVID-19 pandemic period
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• “The Great Shake-Out” (2021-2025)

• Large refinery capacity coming online in East of Suez while product demand growth in the early 2021s is modest, only recovering to 2018-19 

levels by 2024 while 5 MMb/d of new refinery capacity is added.  

• The COVID-19 impact has accelerated the rationalization period or signals forward, with a handful of operators already announcing asset shut-ins.  This 

overcapacity causes a period of very low margins likely to cause a continuation of capacity rationalization.

• “Fleeting margin recovery” (2026-2037)

• Depressed margins would likely cause product rebalancing, forcing some refineries to cut rates and vulnerable refineries to a shut-in.  

• As the market rebalances after the first shake-out, margins should recover modestly. 

• The recovery in Asia is expected to start slightly earlier than in the rest of the world owing to strong demand growth outpacing capacity additions. 

• Thisdetargetni netfo ,(zeuS fo tsae) maerts-noemocotyticapac”dedeentubdecnuonnanu“dleifneergwensezivitnecnioslayrevocernigram 

with petrochemicals, or some creep capacity additions to existing the plants around the world.

• “Paradigm shift” (2038 and beyond)

• A recovery in margins will only be fleeting as erosion of traditional transportation fuels (gasoline, diesel, and bunker fuel) demand continues, 

through alternative fuels penetration, further efficiency improvements and emerging markets moving towards maturity.   

• Refined product demand – except naphtha and jet fuel – fallsehtnignitrats”revodneb“otsnigebdnamedlioedurc,nrutnidna year 2038.  

• Refineries must make strategic investments to shift away from producing traditional petroleum fuels.

• Fuels-only margins – even the most complex ones – trend towards levels observed during the global financial crisis. 
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Key takeaways for global product prices and refining margins
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• Due to COVID-19, the refining margins will remain at or below breakeven 

• Most configurations dive into cash-negative territory, even some of the complex full conversion refineries processing sour crude. Pressure on some plants to 

shut down will remain high

• At the time of writing, approximately 2.1 MMb/d,stessarieht”ezis-er“,ytilicafriehtesolcyllufotdecnuonnaydaerlaevahdlrowehtssorcyticapacyreniferfo

or convert to  a bio-refinery.

• In 2021- 2022, we expect a modest margin rebound, but still hovering around breakeven levels, as the global economy bounces back from the COVID-19 crisis, 

and shut-in capacity tightens the market. There will be diverging margin recovery in 2022, benefiting the North America region due to its accelerated 

rationalization relative to the rest of the world.

• “Thelaicnanif labolg eht ot slevelralimisniniamer,snoitarugifnocfoegnareritneehtssorca,snigramyreniferlabolg,(5202hguorhtwon)”tuo-ekahStaerG 

crisis, as global demand (total refined products as opposed to total liquids) only gets back to 2019 levels by 2024 while approximately 5 MMb/d of refining 

capacity is being added between 2019 and 2025.

• Net 3.7 MMb/d is likely to close by the end of 2025. In order to return utilization rates to sustainable levels, 1.6 MMb/d of capacity needs to close in Europe 

with a further 0.3 MMb/d having to be shuttered in North America and 1.0 MMb/d forced to close in Asia.

• Eventually, years of poor margins cause product rebalancing and some of the weaker refineries to a shut-in, leading to a 

“fleeting”– evitnecni laitrap eht gnidivorp dna ,(7302-6202)yrevocernigram together with petrochemicals – to build unannounced but needed capacity east of 

Suez

• In the late 2030s, the world moves beyond peak demand, crude oil consumption and fuels margins starts to trend down, and refiners must make the strategic 

investment to shift away from a traditional fuels-only model, into other avenues including petrochemicals

• In this period, naphtha reemerges as the key petrochemical feedstock, and cracks strengthen relative to crude oil (and relative to gasoline and diesel)

• Weakening fuels-only margins and strong naphtha signals a change a refinery operations towards higher petchem integration (incl. crude-to-chemicals)
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Distillate cracks suffer from COVID-19 before sliding further during the first shake-out 

period as new supply from grassroots refineries floods the market 

• Gasoil/diesel cracks are expected to experience a slight uptick in 2021 as 

the world recovers from COVID-19, followed by a period of further 

weakness due to refinery capacity additions, mainly east of Suez and 

sluggish demand growth.

• Longer term, gasoil cracks are expected to remain broadly flat until the 

mid 2030s and experience a very soft decline in the last decade of the 

forecast over declining demand.

• High Sulfur Fuel oil cracks no longer set to decline in 2021 relative to 

2019, as the COVID-19 outbreak renders IMO2021 largely a non-event as 

far as pricing goes. 

• Widespread refinery run cuts following unprecedented demand erosion 

remove the issue of the temporary sour residue surplus caused by the 

IMO specification change. 

• In 2021-2022, HSFO cracks are expected to slide as conversion margins 

recover and more sour residue hits the market, partly countered by more 

scrubbers being fitted on ships. 

• Longer term we expect the decarbonization of shipping and fuel 

switching in power generation, to continue pressuring HSFO demand 

and prices, and thus incentivizing selective investment in residue 

upgrading.
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Long term, naphtha prices are expected to strengthen significantly relative to gasoline, 

reemerging as a key petrochemical feedstock

• Gasoline cracks rebound in 2021 as the world recovers from COVID-19 

before remaining broadly steady during the shake-out period. 

• In the late 2021s, especially towards the end of the decade, gasoline 

cracks firm further due to demand support from the Far East as the 

fleeting recovery period gains traction, and even from Europe due to 

continued de-dieselization of the fleet.

• Longer term however, beyond 2030, cracks are set to fall as demand 

declines more rapidly over electrification of the vehicle fleet and further 

efficiency improvements while naphtha production for petrochemicals 

becomes more attractive.

• Naphtha cracks are expected to received modest support from the 

product’serofeb ,kcotsdeef evitcartta na ti gnikam ,1202niecirpthgirtuowol 

gradually weakening in the mid 2021s. 

• Longer term, naphtha cracks are expected to strengthen structurally, as 

its importance as a petrochemical feedstock reemerges. 

• This strong naphtha price signals a change a refinery focus towards 

higher petrochemical integration.
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Appendix – Price tables
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Crude oil price forecast (issued to ORL on 21st December 2021)
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Crude prices (Constant 2019$)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Inflation index (2019=1.00) 1.02 1.04 1.05 1.07 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.54

Crude

Dated Brent (for reference) FOB Price $/bbl 45.8 54.0 54.6 55.4 57.3 60.6 63.9 65.8 66.6 66.9 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 66.6

AZERI LIGHT FOB Price $/bbl 46.8 55.4 56.0 56.4 58.2 61.6 64.9 66.8 67.6 67.8 67.9 67.9 67.9 67.8 67.9 67.9 67.9 68.0 68.0 67.6

CIF price to Ashkelon $/bbl 47.1 55.8 56.4 56.8 58.7 62.1 65.4 67.3 68.1 68.3 68.4 68.4 68.3 68.3 68.3 68.4 68.4 68.4 68.4 68.1

CPC BLEND FOB Price $/bbl 43.6 51.8 52.5 53.3 55.2 58.5 61.8 63.7 64.4 64.7 64.7 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.9 64.6

CIF price to Ashkelon $/bbl 44.2 52.5 53.2 54.0 56.0 59.3 62.6 64.5 65.2 65.5 65.5 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.7 65.3

SIBERIAN LIGHT FOB Price $/bbl 44.7 53.3 53.4 53.9 55.7 59.0 62.3 64.2 65.0 65.3 65.3 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.0

CIF price to Ashkelon $/bbl 45.5 54.3 54.6 55.1 57.0 60.2 63.6 65.4 66.2 66.5 66.6 66.6 66.6 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.2

CABINDA FOB Price $/bbl 47.7 55.6 56.2 56.1 57.8 61.2 64.6 66.6 67.5 67.7 67.8 67.8 67.7 67.6 67.7 67.7 67.8 67.8 67.8 67.4

CIF price to Ashkelon $/bbl 49.2 57.6 58.3 58.3 60.0 63.5 66.9 68.9 69.7 69.9 70.0 70.0 69.9 69.8 69.9 69.9 69.9 69.9 69.9 69.6

BONNY LIGHT FOB Price $/bbl 46.8 55.2 56.7 57.1 58.7 61.9 65.2 67.1 67.9 68.2 68.2 68.3 68.3 68.3 68.3 68.4 68.4 68.4 68.4 68.1

CIF price to Ashkelon $/bbl 48.2 57.0 58.6 59.1 60.8 64.0 67.3 69.2 70.0 70.2 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.4 70.4 70.4 70.0

KIRKUK FOB Price $/bbl 42.1 50.4 50.7 51.4 53.2 56.4 59.7 61.5 62.2 62.5 62.5 62.6 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.2

CIF price to Ashkelon $/bbl 42.5 50.8 51.2 51.9 53.7 56.9 60.2 62.0 62.7 62.9 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 62.6

MURBAN FOB Price $/bbl 46.8 54.7 55.4 56.3 58.1 61.4 64.6 66.5 67.2 67.3 67.3 67.3 67.3 67.4 67.4 67.4 67.5 67.5 67.6 67.2

CIF price to Ashkelon $/bbl 47.5 55.5 56.1 57.1 58.9 62.2 65.4 67.4 68.0 68.2 68.2 68.1 68.1 68.2 68.2 68.2 68.3 68.3 68.3 68.0

URALS FOB Price $/bbl 43.6 51.7 52.1 52.8 54.6 57.9 61.1 63.0 63.8 64.0 64.1 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.3 63.9

CIF price to Ashkelon $/bbl 44.5 52.8 53.3 54.0 55.9 59.1 62.4 64.3 65.0 65.2 65.3 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.4 65.1

WTI Houston FOB Price $/bbl 44.5 52.6 53.2 54.0 56.0 59.3 62.6 64.5 65.3 65.5 65.6 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 65.6 65.6 65.5 65.0

CIF price to Ashkelon $/bbl 46.3 54.6 55.4 56.2 58.2 61.5 64.8 66.8 67.6 67.8 67.9 68.0 67.9 67.9 68.0 67.9 67.9 67.8 67.7 67.2

ES SIDER FOB Price $/bbl 44.8 53.7 53.9 54.3 56.1 59.4 62.7 64.6 65.4 65.7 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9 65.5

CIF price to Ashkelon $/bbl 45.4 54.3 54.6 55.1 56.9 60.2 63.5 65.4 66.2 66.4 66.5 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.6 66.3

RAS GHARIB FOB Price $/bbl 36.9 45.3 44.3 44.9 46.6 49.7 52.9 54.8 55.6 55.8 56.0 56.0 55.9 55.9 55.9 55.8 55.9 55.8 55.9 55.6

CIF price to Ashkelon $/bbl 37.3 45.7 44.7 45.3 47.1 50.2 53.4 55.3 56.1 56.3 56.5 56.5 56.4 56.4 56.4 56.3 56.3 56.3 56.4 56.1

Source: IHS Markit © 2020 IHS Markit
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Oil products price forecast (issued to ORL on 21st December 2021)
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Product prices (Constant 2019$)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Inflation index (2019=1.00) 1.02 1.04 1.05 1.07 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.54

CIF MED ($/metric ton)

Propane 349 384 375 384 405 437 473 498 512 523 532 538 543 546 546 545 544 543 544 541

Butane 349 412 392 401 422 455 492 517 532 542 552 558 563 566 566 564 564 563 564 561

Naphtha 394 449 452 459 477 509 544 565 574 578 581 582 582 582 581 579 578 577 577 574

Premium Unleaded Gasoline 427 499 508 522 546 580 613 631 640 642 642 642 640 639 638 636 635 633 631 626

Kerosene 400 485 509 523 546 577 606 622 629 631 631 632 632 633 634 634 635 635 635 632

ULSD 10 ppm 413 476 492 501 519 547 573 587 593 595 594 595 595 596 596 596 596 597 596 593

Gasoil 0.1% 403 467 482 490 508 536 562 576 582 583 583 584 584 584 584 585 585 585 584 581

Fuel oil 0.5% 380 cst 367 421 418 406 419 445 472 488 496 496 498 497 495 492 493 493 493 493 493 489

Fuel oil  1% 287 351 345 342 352 374 397 411 417 418 421 421 421 420 420 419 419 419 419 417

Fuel oil  3.5% 380 cst 245 293 279 285 299 320 342 356 361 362 364 364 363 362 361 360 360 359 359 357

FOB MED ($/metric ton)

Propane 395 430 421 430 451 484 520 544 559 569 578 584 589 592 592 591 591 589 590 587

Butane 377 440 420 429 451 484 520 545 560 571 580 586 591 594 594 593 592 591 592 589

Naphtha 385 440 444 450 469 501 536 557 566 571 574 575 576 576 574 573 572 571 571 568

Premium Unleaded Gasoline 417 489 499 513 537 572 604 623 631 634 634 634 633 632 630 629 628 626 624 619

Kerosene 390 475 500 514 538 569 598 614 621 623 623 625 625 626 627 628 628 629 629 626

ULSD 10 ppm 403 466 483 492 510 538 564 578 585 587 587 587 588 588 589 589 590 590 590 587

Gasoil 0.1% 393 457 472 481 499 527 553 567 573 575 575 576 576 577 577 578 578 578 578 574

Fuel oil 0.5% 380 cst

Fuel oil 1.0% 380 cst 276 340 335 333 343 365 388 402 408 409 412 412 412 411 412 411 411 411 411 409

Fuel oil 3.5% 380 cst 238 287 273 280 293 315 337 350 356 357 359 359 358 357 357 356 356 355 355 353

CIF NWE  ($/metric ton)

Naphtha 402 457 461 467 486 517 552 573 582 587 589 590 591 591 589 588 586 585 585 582

Premium Unleaded Gasoline 427 503 512 526 550 584 617 635 644 646 646 646 644 643 642 641 639 637 635 630

FOB NWE  BARGES ($/metric ton) - Export

Eurobob Oxy 408 485 493 506 529 562 594 611 619 621 621 621 619 618 616 615 613 611 609 604

MTBE fob ARA 535 608 621 639 669 711 751 774 784 788 789 789 788 787 786 786 784 784 782 776

Other ($/metric ton)

IPE GO (FOB MED) 393 457 472 481 499 527 553 567 573 575 575 576 576 577 577 578 578 578 578 574

HVGO MS 1.0%S CIF HAIFA 367 425 412 404 421 447 473 489 494 495 494 495 495 495 496 496 496 495 495 491

HVGO HS 2.0%S CIF HAIFA 358 414 401 393 410 435 461 476 481 482 481 482 482 482 483 483 482 482 482 478

Source: IHS Markit © 2020 IHS Markit
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