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Παρά την µεγάλη πτώση της ζήτησης του πετρελαίου τα διυλιστήρια ανακτούν δυναµικές προοπτικές 
- Αναβαθµίζεται από sell σε neutral η Motor Oil  
Τις επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναλύει η έκθεση της Goldman Sachs µετά την 
καταβαράθρωση των τιµών του πετρελαίου, επισηµαίνοντας ότι τα µείγµατα gasoline και 
αεροπορικών καυσίµων έχουν πέσει 80 % και 50% αντίστοιχα. 
Τα αντίστοιχα του Diesel παρουσιάζουν µεγαλύτερη ανθεκτκότητα αλλά η κάµψη της παγκόσµιας 
ζήτησης ενδέχεται να παρασύρει και αυτά. 
Οι µεγάλες πτώσεις των τιµών που έλαβαν χώρα έχουν αυξήσει την διαφορά τιµών µεταξύ του 
ρώσικου αργού και αυτού της Μέσης Ανατολής µε αποτέλεσµα να ευνοούνται τα περιθώρια κέρδους 
όσων κάνουν χρήση αυτών των καυσίµων. 
Και από την ζώνη της Μεσογείου η ανάλυση στέκεται στην Τurpas και την Motor Oil, οι οποίες 
χρησιµοποιούν το πολύ φθηνοτερο πια αργό (crude) της Μέσης Ανατολής. 
Έτσι αναβαθµίζεται η Motor Oil από sell (πώληση µετοχής) σε neutral (ουδέτερη) και η Turpas 
από neutral σε buy. 
 

Μεγάλη πτώση της ζήτησης το 2020 
 
 
Oι αναλυτές του οίκου εκτιµούν ότι η παγκόσµια ζήτηση για πετρέλαιο µειώνεται κατά 4,25 
εκατ βαρέλια την ηµέρα το 2020, µείωση που θα πιέσει το σύνολο της αγοράς. 
Στα παρακάτω διαγράµµατα οι αναλυτές παρουσιάζουν στο πρώτο τις διαφορές των τιµών που 
αυξάνονται στο αργό(crude) για Ρωσία, Σ.Αραβία και Ιράκ. 
Στο δεύτερο (exhibit 6) διακρίνεται ότι η Motor Oil προµηθεύεται από Σαουδική Αραβία και Ιράκ, άρα 
ευνοείται στα περθώρια κέρδους. 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

Η εικόνα των διυλιστηρίων της ζώνης του CEMEEA 

 
 
Αναλυτικά παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις της Goldman και για τα 5 διυλιστήρια της ζώνης CEEMEA. 
Αναβαθµίζονται η Turpas από neutral σε buy µε προοπτική ανόδου 29%. 
Η Motor Oil µε προοπτική ανόδου 27% µε βάση τιµής 11 ευρώ ( η ανάλυση έχει ηµεροµηνία 
2-4-2020) και τιµή - στόχο τα 14 ευρώ, ενδειξη neutral. 
Η MOL υποβαθµίζεται από buy σε neutral µε προοπτική ανόδου 16%. 
Η Neste παραµένει buy µε χαµηλότερη τιµή - στόχο και upside 37%. 
Η PKN παραµένει ουδέτερη µε χαµηλότερη τιµή - στόχο και προοπτική ανόδου κατά 17%. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Οι εκτιµήσεις της ανάλυσης για την Motor Oil 
 
 
 
Η ανάλυση προβλέπει ότι το 2020 τα περιθώρια κέρδους του διυλιστηρίου θα βελτιωθούν και 
υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες βελτίωσης στο µείγµα παραγωγής. 
Αναµένονται οι ταµειακές ροές να παραµείνουν ισχυρές το 2020 µε µέση απόδοση 14% την διετία 
20-21. 
Υπάρχει όµως και το επενδυτικό πρόγραµµα, κατά συνέπεια το µέρισµα θα κινηθεί µάλλον 
συντηριτικά, στα παρόντα επίπεδα η µερισµατική απόδοση προβλέπεπται στο 10%. 
 

Τα βασικά ρίσκα αναφέρονται: 
 
Στο πως τελικά θα κινηθούν τα cash flows, άρα τι µερίσµατα θα δοθούν. 
Από το ύψος της διαµόρφωσης των περιθωρίων κέρδους. 
Από το που θα προσδιοριστεί το ύψος των επενδύσεων. 



Αποτίµηση και πρόβλεψη µεγεθών 
 
 
 
Στα τρέχοντα επίπεδα το P/E για την τριετία 2020-22 διαµορφώνεται στο 5. 
Η µερισµατική απόδοση ξεπερνά το 10%. Η σχέση EV/EBITDA διαµορφώνεται στο 3,2. 
Η σχέση EBITDA προς τόκους διαµορφώνεται στο 9,5 για το 2019, θα ανέβει στο 13,2 το 2020 
και θα ανέλθει στο 25 το 2021. 
Από την άλλη πλευρά προβλέπει σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών το 2020 και ανάκαµψη 
το 2021. 
Το EBITDA το 2020 θα ανέλθει στα 485 εκατ ευρώ, τα προ φόρων κέρδη στα 317 εκατ και οι 
συνολικές υποχρεώσεις στα 1,853 δισ. 
Οι επενδυτικές δαπάνες εκτιµώνται για το 2020 στα 210 εκατ. ευρώ 
 
Στα παρακάτω πίττες βλέπουµε γιατί η Motor Oil ευνοείται από το φθηνό πετρέλαιο που αγοράζει 
από το Ιράκ. 
Και στο επόµενο την µίξη των προϊόντων της: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Οι εκτιµήσεις της Goldman για τις υψηλές µερισµατικές αποδόσεις που εξασφαλίζει η µετοχή µε την 
προϋπόθεση ότι θα διανέιµει το 2020-21 το 75% του cash flow. 
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