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בזרקור זה נעמוד  . בישראל נסחרות מספר אגרות חוב של חברות שעיסוקן המרכזי והיחיד הוא בתחום האנרגיה

.על ההבדלים המסחריים בין הסדרות הנסחרות בשוק בהתייחס לשלב העסקי והמיקום הגיאוגרפי של הפעילות

:סיכון מימוני נמוך, סיכון תפעולי נמוך : חשיפה למאגר מפיק ופעיל

מאגר זה הינו המאגר היחיד הפעיל בישראל  " תמר"מהזכויות במאגר 28.75%-מחזיקה בישראמקושותפות 

.  מהכנסותיו54%-למאגר תמר יש תלות בחברת חשמל כלקוח עיקרי והיא מהווה כ. בשנה9.7BCM-המפיק כ

עם תחילת הפעלת 2020מאגר זה מוגדר על ידי רשות ההגבלים כמונופול והוא צפוי להיתקל בתחרות בתחילת 

".כריש"ו" לוויתן"מאגרים 

אגרות החוב כוללות שעבוד על , מהזכויות במאגר תמר16.75%-הינו תאגיד ייעודי המחזיק בפטרוליוםתמר 

.זכויות ההשתתפות באחזקות החברה במאגרים

4.875%דהיינו התאגיד זכאי לקבל , הינו תאגיד ייעודי שזכאי לקבל את תמלוגי העל ממאגר תמרדלק תמלוגים

.פטרוליוםשל דלק קידוחים ותמר 31.25%מאגר תמר מתוך אחזקה כוללת של מהכנסות

:סיכון מימוני גבוה, סיכון הקמה גבוה: חשיפה למאגר בהקמה 

לטובת בעלי  , ב"במפרץ מקסיקו שבארהבקסקיןהינו תאגיד המחזיק בזכויות להפקת נפט במאגר מימוןנאויטס

ללא צורך בחתימה על , פרויקט זה מאופיין בנקודת איזון נמוכה להשגת רווחיות. יחידות משועבדות הזכויות הללו

.חוזים מסחריים אלא ביכולת למכור כל כמות מופקת במחיר שוק וכן בצנרת הולכה קיימת לתוצרת

ממאגר  15%-רציו מחזיקה ב. הינו התאגיד באמצעותה מגייסת רציו חלק מהחוב לפיתוח מאגר לוויתןרציו מימון

12BCMמכיל כמות של 1'קידוח שלב א. לוויתן שצפוי להתחיל בהפקה מסחרית לקראת סוף השנה הנוכחית

.מכורים ללקוחות קצה9BCM-כאשר מתוכם כ

חוב בתחום האנרגיה בהתייחס לשלב הפעילות העסקית

  מאגר פעיל 

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

            Aa3105.27382,273,214דולר11474794.375.131דלק תמלוגים אגח א

         AA102.682,126,919,753דולר23201743.444.33ישראמקו אגח א

         A1106.192,245,070,724דולר11413325.126.349תמר פטרו אגח א

         A1108.111,873,969,977דולר11435935.246.248תמר פטרו אגח ב

  מאגר בהקמה 

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

            A-103.83147,600,000דולר11413652.246.006נאויטס מימון אגח א

            A-103.17572,400,000דולר11413732.336.558נאויטס מימון אגח ב

            105.67633,849,000דולר11424883.268.357רציו מימון אגח ג

חשיפה למאגר מניב ומאגר בהקמה

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

         A196.421,528,533,000דולר47500892.764.562דלק קידוחים אגח א
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.  חשיפה למאגר מניב ומאגר בהקמה במקביל

מהזכויות  22%-מאגר בהקמה  וכן ב, מהזכויות במאגר לוויתן45.34%-הינו תאגיד המחזיק בדלק קידוחים

,  2021במסגרת מתווה הגז על החברה למכור את אחזקותיה במאגר תמר עד  דצמבר . מאגר פעיל, במאגר תמר

מעבר לכך על פי תנאי שטר הנאמנות החברה  . דבר המהווה מקור תזרימי בלתי מבוטל לשירות החוב ולדיבידנד

במידה והאחזקה בפרויקטים תרד  , במאגר לוויתן18%במאגר תמר ולפחות 10%להחזיק לפחות מחוייבת

ח אלו נחותות  "אג. לפרוע פדיון מוקדם חלקי לפי מנגנון המופיע בשטר הנאמנותמחוייבתמשיעורים אלו החברה 

.ח תמר בונדס הנסחרות ברצף מוסדי"לאג

השלב בו נדרש , נחיתות החוב, בתמחור אגרות החוב לעיל ישנה משמעות לקדימות התקבולים–לסיכום 

ח  "מ האג"סיכוני ההקמה וסיכוני ההפעלה בנוסף לבחינות השוטפות של מח, אופי המאגר, מחזור חוב

ואיתוככל שמדובר במאגר מניב או לקראת הנבה הסיכון יורד . התשואה הנדרשת דירוגו ותנאיו המשפטיים

.התשואה הנדרשת על החוב ולהיפך

חוב בתחום האנרגיה בהתייחס לשלב הפעילות העסקית

חשיפה למאגר מניב ומאגר בהקמה

למסחר רשום הוןברוטו פארימאוחד דרוגהצמדה סוגברוטו תשואהמח"ברוטו מנייר מספרנייר שם

         A196.421,528,533,000דולר47500892.764.562דלק קידוחים אגח א

הסקירה מבוססת על מידע אשר החברה ס. ע או נכסים פיננסיים כלשהם"למכור ני/ להחזיק / או שידול לקנות , הצעה, מ ואין באמור כאן משום המלצה"בעפרטנרססקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד ומייצגת את דעותיהם של עובדי אושן 

הסקירה אינה מתיימרת להיות ניתוח מלא של כלל הנושאים  . בורה כי הוא מהימן אך אינה יכולה לערוב לכך

שיווק להשקעות ואינה תחליף   לייעוץ אישי ללקוחות בהתחשב נתוניו ובצרכיו המיוחדים של  / אין  הסקירה מהווה ייעוץ . המפורטים בה והדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה והן עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה נוספת

נכסים  / או אחזקות בניירות ערך /או לצדדים קשורים עניין ו/או ללקוחותינו ו/יובהר כי עשוי להיות לנו ו. הקורא

לשדר או לפרסם ברבים הן במישרין והן בעקיפין את , להפיץ, לשכפל, לצלם, אין להעתיק, מ"בעפרטנרסהסקירה הינה רכושה של חברת אושן . פיננסים המפורטים בסקירה

.או חלקים ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש מטעם החברה/הסקירה ו


