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 טווחים והסתברויות: סקטור הגז
   פריד אלה

תוך העלאת ההמלצות , ורמחירי היעד שלנו לרוב מניות הסקטאנו מעלים את 
המלצות נובעת מהשפעת ההעלאת .  לכל המניות להוציא דלק אנרגיה" תשואת יתר"ל

להוות  שעשוים ,מחייבים הסכמים לחתימת ביחס האופטימית נויבשקל והערכת הפיחות
 . דרך בהתהוות היצוא האזורי אבן

משאבים ההערכת  עדכון לאחר תמר ושל מרשים הביצוע העם , בשלב זה, לדעתנו
המיידי ( וגם הסיכון) סיכויטמון ה - קונדנסאט מיליון חביות 44-ו TCF 22-לכ - לוויתןב

 .פוליטית האזורית-של המאגרים במציאות הגיאו
 נו כייהמבטאת את הערכת ,ההמלצות האופטימיות שלנו באה לידי ביטוי בהעלאת

  UFG ליצוא גז מתמר למסופי הגז של  הסיכויים להשלמת חוזים מחייביםהשתפרו 
כבר בסוף  (בשנהBCM   3)  לירדן מלוויתןכך גם ו, (בשנה BCM2.2-4.2  )במצרים 

 ..2412או בתחילת  2414

  מחירי היעד החדשים

Rating  Target Price
Current 

Share Price
Upside

Delek Energy DLEN Market Perform 2,613 2,464 6%

Delek Driliing DEDRRL Outperform 23.1 20.3 14%

Avner AVNRL Outperform 3.96 3.7 9%

Ratio Oil RATIL Outperform 0.54 0.49 10%

Isramco ISRAL Outperform 84.8 78.70 8% 

שכן , לפיתוח לוויתן אינה מחדשת הרבה נציין כי הפרסומים ביחס להפקדת התוכנית
המיועדים לישראל  BCM 5.2נכללים  BCM 11בסך  FPSO בתוך היקף מתוכנן של

קשה  ,2412-שגלשה ל ןלמרות העיכוב בתוכנית הפיתוח של לווית ,עם זאת. ולירדן
ראה ) להתעלם מהאופטימיות שמשדרת נובל ביחס לסיכויי ההתקדמות של המאגר

 (.סקירה מיולי
שכן , בשלב זה ,אי הוודאות ביחס לאופציה התורכית אינה משפיעה על הערכת השווי

כאשר עלויות , 2415-2424-מלויתן החל מ  13BCMאנו ממשיכים להניח מכירות של 
נציין כי . 11%על תירים את שיעור ההיוון אנו מו. מיליארד דולר 1-הפיתוח נאמדים בכ

מקבלים , 13%ן של ושיעור היוו ,2415שנת החל מ ,BCM 11בהנחת היקף מכירות של 
 .דומהכלכלי שווי 

הנגזרים מיכולות המימון ורמות , כי בשל הפערים בשערי ההיוון, זה המקום לציין
מיליארד דולר עבור רציו  7.4-אנו אומדים את לוויתן ב, הנזילות השונות של השותפים

 .מיליארד דולר עבור שותפויות מקבוצת דלק 7.1-ובכ

 :ות משמעותיות נוספותנקוד

 אף שהיא , האנו ממשיכים לראות הזדמנות מסחרית במני - דלק אנרגיה
זדמנויות הוה, הדיווידנדים, בשל הפיזור - ביחס לשותפויותהוגן נסחרת בשווי 

הורדנו את ההמלצה  ,עם זאת. המתוכנן בלונדוןהכפול הנובעות מהרישום 
 ." לתשואת שוק" תשואת יתר"למניה מ

  את ההמלצה  אנו מעלים. ח"ש 4.24תשואת יתר ומחיר יעד של  -רציו
בשל החוסן , למרות ההעדפה שלנו לשותפויות מקבוצת דלק, לשותפות

חוב האת הצלחה המרשימה של הנפקת  נציין . הפיננסי והפיזור שלהן
מיליון דולרׁ  544 -שאמנם מהווה חלק קטן מסך המימון של כ, אופציותהו
אך מבטיחה לה הון עצמי ראשוני  ,(פיתוח לוויתןחלקה של השותפות ב)

 אף חוזהבו במאגר שעדיין לא נחתם , התשואה הנמוכה. למימון פרויקטלי

 101.01.10.                        סקירה ענפית 

מחיר יעד

 )ש"ח(

3.96 תשואת יתר אבנר

23.1 תשואת יתר דלק קידוחים

2,613 תשואת שוק דלק אנרגיה

0.84 תשואת יתר ישראמקו

0.54 תשואת יתר רציו

המלצה

 
 

 (האחרונים םהחודשי 12)מניה  ףגר 
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 מחלקת מחקר מניות

 מניות מחקר מנהל| דבי  אייל

eyald@bll.co.il 

 אנרגיה - אנליסטית| פריד  אלה

ella.fried@bll.co.il 

 ומזון תקשורת - אנליסט| דטנר  גיל

gil.dattner@bll.co.il 

  

 אגרות חוב ומאקרו

 חוב אגרות מחקר מנהל| רזניק  דודי

dudir@bll.co.il  

 ערך זרים ותנייר

 ראש דסק מחקר בנקאות פרטית|  עופר הלל 

oferhil@bll.co.il 

 מוסדיים מחקר מנהל דסק | יונסיאן  רוני
ronyy@bll.co.il 

 אנליסט| חיים  אוהד

ohad.haim @bll.co.il 
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 שהופצו באגדיםמחיר המימוש של האופציות . הינה הישג לשותפות - מחייב
. בתרחיש החיובי הריאלינמצא בתחום המשקף להערכתנו שווי  (₪ 4.12)

 הששוויי - גדרת את שווי האופציה עבור השותפותמ ההצמדה לדולר, בנוסף
 .דולרי עתידימחושב על סמך תזרים 

 התמחור שלנו משקף ללא ספק תרחיש של הצלחה בפיתוח המאגר - לוויתן ,
כל המשתמע מכך מבחינת  לאך תלוי ביצוא ע, כפליים מתמרמהגדול יותר 

, כלכלה תנצחאנו יוצאים מתוך הנחה שה. פוליטיים-השקעות וסיכונים גיאו
יוון או להניח מכירות הור היעש את אך עם זאת סבורים כי מוקדם להוריד

 .אגרסיביות

 סיכונים :- ENI איטלקית פועלת בשתי זירות העלולות להוות תחרות לבלוק ה
שבקפריסין וצפויה לסיימו בעוד  5החברה החלה קידוח בבלוק . וללוויתן 12

אשר , לפיתוח מאגרים במצרים זיכיוןבמקביל זכתה החברה ב. כחודשיים וחצי
לקבל גז  BGבמקביל החלה . היציבות הפוליטית-פיתוחם קפא בשל אי

 .בשנה BCM 2.2-להגיע ל הצפויאספקה ש - ממאגר מצרי

 כי  גילויים משמעותיים באזור אגן הים התיכון יביאו לפיתוח , ניתן כמובן לטעון
ז במצרים ובקפריסין עלולים י גיגילו, עם זאת.  LNGלרבות מסוף  , תשתיות

 .להעיב בטווח הקצר על האופציה האזורית

 מניות הסקטור ללוויתן טבלת רגישות 

Leviathan $ b RATIL  DEDRL  AVNRL 

5,200 0.39 19.5 3.35 

6,200 0.49 21.0 3.74 

7,400 0.54 22.8 3.91 

7,600 0.55 23.1 3.96 

8,000 0.58 23.7 4.07 

9,400 0.67 25.9 4.42 

10,400 0.74 27.4 4.68 

 :בסיסהנחות 
 לפני תמלוגים לשותפים  ,מיליארד דולר למאגר תמר 13.5-אומדן שווי של כ

לפני תמלוגי העל ) 5.2%בשיעור היוון של  ,(SW-כולל דלית ו)הכלליים 
נו האופטימיות ביחס יסייד בתמר נובע מהערכת-האפ .(לשותפים הכללייים

במסגרת . ה הספרדיתזיוניון פנומסופי הגז של  עם לחתימת הסכם מחייב
בשנה  BCM 4.2-ל 2.2עשויה פנוזה לרכוש בין  ,שנים 12-כל, ההסכם

 נציין כי מדובר בהסכמי(. לא מהוון)מיליארד דולר  24-כלבתמורה 

take or pay ו- take or deliver - ומכאן הזהירות בכמויות. 

  מאגר ים ו ,12בלוק , תנין וכריש: םנכסים הבאילדולר מיליארד  1.5אומדן של
 , המרוקן תטיס

 74  לרבות חלקה , שווי לרישיון גל ואופציות נוספות שבידי  רציודולר מיליון
 .(SWהחופף חלקית לתמר )ברישיון ערן 

 244 לרבות שמשון, מיליון דולר שווי לסך הרישיונות המצויים בידי ישראמקו. 

 בשער השקל   7%-פיחות של כ : $-על המודלים ב ח"השפעת שערי המט 
 
. ישראמקו ורציו, אבנר, דלק קידוחיםלמניות  תנוהמלצאת  עלים אנו מ :שורה תחתונה 

סייד הפוטנציאלי -החשופה לאפ ,המועדפת עלינו בשלב זה היא דלק קידוחים יההמנ

שפוטנציאל , אנו סבורים כי ישראמקו מהווה מניית ערך, כמו כן. הן בתמר והן בלוויתן

 .סייד מתון-והיא יכולה ליהנות מאפ, סייד בה תחום-הדאון
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 גילוי נאות

אין לראות בעבודה זו המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי . יבורעבודה זו בוצעה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לצ
בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא   -או ייעוץ, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, של הקורא

למעט , בלומברג ועוד, גרפיט, הנתונים נלקחו ממערכות מגמה. או פעולות או עסקאות כלשהן/או ביצוע השקעות ו/לרכישה ו -
במידע עלולות . לא בוצעו כל בדיקות אחרות על מנת לאמת את המידע ששימש בסיס לעבודה זו. מקרים שבהם נכתב אחרת

כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות . ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים
או /לבנק ו. מראש או בדיעבד, הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור. בפועל כאן לתוצאות

.  או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע/או לבעלי שליטה ו/או לחברות הקשורות אליו ו/לחברות בנות שלו ו
או /או לבעלי שליטה ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לחברות בנות שלו ו/ו, מתוקף היותו מוסד בנקאי בישראל, לבנק לאומי

 .או בעלי השליטה בה/לבעלי עניין עשויים להיות קשרים עסקיים כאלו ואחרים עם החברה המסוקרת ו

יקי בשיווק השקעות ובניהול ת, עבודה זו מיועדת אך ורק ללקוחות כשירים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק מראש , להעביר, אין להפיץ. 1552 -ה "תשנ, השקעות

 .ובכתב
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 חדר עסקאות ניירות ערך ישראליים
 מירב בר קיימא

 ע ישראלים"מנהלת חדר עסקאות נ

471-5525422 

meiravb@bankleumi.co.il 

 
 

 
 מניות  מחקר

 אייל דבי                                              

 מנהל תחום מחקר מיקרו

471-5525223 

eyald@bankleumi.co.il 

 גיל דטנר

 אנליסט מניות

471-5525223 

gil.dattner@bankleumi.co.il  

 אלה פריד

 אנליסטית בכירה

471-5525155 

ella.fried@bankleumi.co.il  

 
 isequity@bankleumi.co.il ונגזרים דסק מניות

 פורט                                                 ודניאל רפ

 מנהל הדסק                                                                 

43-2112141                                                     

daniel.rapoport@bankleumi.co.il 

 גלנטי–מיכל  קלוג 

 סוחרת

43-2112141   

michal.klug-galanti@bankleumi.co.il 

 דניאל שרמן 

 סוחר 

43-2112141 

daniel.shermen@bankleumi.co.il 

                            ל שילהגי

 סוחר

43-2112141 

gil.shilo@bankleumi.co.il 

                            עוז יחזקאל

 סוחר

43-2112141 

oz.yehezkel3@bankleumi.co.il 

 

 
 isseclen@bankleumi.co.il דסק השאלות

 אדי שטלצר

 מנהל דסק השאלות

43-2112142 

edis@bankleumi.co.il 

 גיל יהב

 סוחר 

43-2112142 

gilya@bankleumi.co.il 

 מיכאל סברדליק

 סוחר 

43-2112142 

michael.sverdlik2@bankleumi.co.il 

 
 ח"מחקר אג

 דודי רזניק

  מנהל תחום מחקר מאקרו

471-5525343 

dudir@bankleumi.co.il  

 

 
 

 
 isbond@bankleumi.co.il ח"דסק אג

 שחר ליבוביץ

 מנהל דסק

43-2112142 

shaharl@bankleumi.co.il 

                מזי שמחוני לריה                                                                                                              

 סוחרת

43-2112142 

mazil@bankleumi.co.il 

 גיא שיין

 סוחר

43-2112142 

guy.shine@bankleumi.co.il 

 יניב כץ

 סוחר

43-2112142 

yaniv.katz@bankleumi.co.il 

 איתן ונגרובר

 סוחר

43-2112142 

eitan.vengrober@bankleumi.co.il 
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