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صفحة ١

الرشكة السعودية للعدد واألدوات )ساكو(

النتائج األولية للربع األول ٢٠١٦ 

٢١ ابريل ٢٠١٦

ساكو مؤرش السوق الرئييس
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مؤرش قطاع التجزئة
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انخفاض في المبيعات

متوقعفعيلالربع األول ٢٠١٦)ر.س.(

٣09٣١٧املبيعات )مليون(

22.٥%١9.9%هامش اجمايل الربح

EBIT٣١٣٣ )مليون(

28٣0صايف الربح )مليون(

بيانات السهم )ر.س.(

8٣.2٥آخر اغالق

غ/مالتغري املتوقع يف السعر

١,998القيمة السوقية )باملليون(

24عدد األسهم القائمة )مليون(

١48.2٥السعر األعىل خالل ٥2 أسبوع

٧٣.00السعر األدنى خالل ٥2 أسبوع

)١6.٥4(تغري السعر منذ بداية العام حتى تاريخه )%(

2١2متوسط قيمة التداول اليومي خالل ١2 شهر )باأللف(

٥.٧8ربح السهم املتوقع للعام 20١6

SE/SCH AB.4008رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

 * السعر كما يف 20 ابريل 20١6

املكررات السعرية

20١٧ متوقع20١6 متوقع20١٥

)x( ١٥.8١4.4١2.٥مكرر الربحية

 EV/EBITDA ١١.29.98.9مكرر

١.6١.4١.2مكرر السعر إىل املبيعات

4.4٣.٧٣.0مكرر القيمة الدفرتية

أداء السهم خالل عام

تحت المراجعةتحت المراجعة

السعر املستهدف خالل ١2 شهر التوصية

املصدر: بلومربغ، تداول

يزيد الصيخان

yalsaikhan@fransicapital.com.sa

+966 ١١ 2826608

اعلنـت سـاكو عـن نتائـج اوليـة مخيبـة لالمـال للربـع االول 20١6 بتاريـخ ١9 ابريـل. بلغت ربحية السـهم 

١.١٧ ر.س. )انخفـاض بنسـبة ١٧% عـن الربـع المماثـل مـن العام السـابق و26% عـن الربع السـابق( بأقل 

مـن توقعاتنـا البالغـة ١.26 ر.س. بلغت قيمـة المبيعـات ٣02 مليـون ر.س. )انخفاض بنسـبة 2% عن الربع 

المماثـل مـن العام السـابق و١4% عن الربع السـابق( نتيجـة المكرمة الملكيـة لمنحة الراتبين فـي الربع االول 

20١٥. الحظنـا ان الربـع االول عـادة ما يكـون أبطأ. 

انخفاض صافي الربح

بلغـت قيمـة صافي الربـح 28.١ مليـون ر.س. )انخفاض بنسـبة ١٧% عـن الربـع المماثل من العام السـابق 

وأقـل مـن الربـع السـابق بنسـبة 26%( اقل مـن توقعاتنـا البالغة ٣0 مليـون ر.س. ومـن متوسـط التوقعات 

بالبالغـة ٣٧ مليـون ر.س. بسـبب االنخفـاض في المبيعـات وموسـمية األرباح وتسـوية المطالبـات التأمينية 

المتعلقـة بحـادث الحريـق في متجـر التخصصي. 

ال يزال اداء العمليات التشغيلية قوي

جـاء اجمالـي الهوامـش بمعـدل ١9.9% بينما كانـت توقعاتنا تشـير الى 22.٥%. عـالوة على ذلـك، مقارنة 

بنتائـج بقيـة الشـركات فـي قطـاع التجزئـة يالحـظ مقاومة مبيعـات سـاكو بجـدارة بالنظر الـى ضعف 

االقتصادية. الظـروف 

توزيعات األرباح تعطي اجواء ايجابية

 أعلـن مجلـس سـاكو اإلدارة بتاريـخ ١9 أبريـل عن توزيـع ارباح بواقـع ١.٥ ر.س.للسـهم ، ممـا يمثل معدل 

توزيـع الربح الى السـعر خـالل الربع االول بنسـبة ١28%.

التوصية “تحت المراجعة”

سـنقوم بتحديـث نموذجنـا للتقييـم ومراجعـة التوقعـات بعـد صـدور كامـل القوائـم المالية فـي وقت الحق 

خـالل الشـهر الحالي.

الربع األول ساكو
20١6 الفعيل

الربع األول 
20١6 متوقع

الربع األول 
20١٥

التغري عن 
العام السابق %

الربع الرابع 
20١٥

التغري عن 
الربع املماثل %

نسبة الفرق

-٥%-١4%٣٥٣-2%٣02٣١٧٣09المبيعات

-١6%-١2%68-١0%60٧١6٧اجمالي الربح

١9.٣%2١.٥%22.٥%١9.9%هامش اجمالي الربح

-6%-١4%٣6-١4%٣١٣٣٣6الربح التشغيلي

١0.٣%١١.٧%١0.٥%١0.٣%هامش الربح التشغيلي

-٧%-26%٣8-١٧%28٣0٣4صافي الربح

١0.٧%١0.9%9.6%9.٣%هامش صافي الربح

-٧%-26%١.٥8-١٧%١.١٧١.26١.4١ربحية السهم
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صفحة 2

قسم األبحاث واملشورة

 إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣4٥4

الرياض ١١426

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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صفحة ٣

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال ،رشكة محدودة املسؤولية

 سجل تجاري ١٠١٠٢3١٢١7

 صندوق بريد: ٢3454
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اململكة العربية السعودية
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اخالء املسؤولية


