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 نتائج قوية بدعم من توسع هامش الربح

، حٌث بلغ صافً 7102أعلنت سبكٌم عن نتائج أفضل من التوقعات للربع الثانً من عام 
ملٌون لاير فً الربع  00.4، اي أعلى من صافً الدخل الذي بلغ ملٌون لاير 95.8الدخل 

ملٌون لاير. ونعتقد  44.9، وأعلى بكثٌر من تقدٌر األهلً كابٌتال البالغ 7102ً من عام الثان
% فً الربع 41.2بأن الفرق عن التوقعات كان بسبب توسع هامش الربح اإلجمالً الذي بلغ 

 .%79.4، ما ٌفوق تقدٌرنا البالغ 7102الثانً من عام 

 يهُىٌ لاير، وهى أػهً بكزُز ػٍ صبفٍ انذخم  95.8م أػهُج طبكُى ػٍ َخبئج لىَت، حُذ بهغ صبفٍ انذخ

% ػهً أطبص 44.2بُظبت  ، نكُه َظهز اَخفبظب  7102يهُىٌ لاير فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو  00.4انذٌ بهغ 

يهُىٌ  44.9ربغ طُىٌ. وَفىق صبفٍ انذخم بذرجت يهًىطت حمذَزاث األههٍ كببُخبل وآراء انًحههٍُ انببنغت 

 ػهً انخىانٍ. وَؼخمذ بهٌ هبيل انزبل اامجًبنٍ انذٌ حزبوس انخىلؼبث كبٌ انظب  يهُىٌ لاير 47لاير و 

 .انزئُظٍ نهذا انفبرق

  بُظبت  يب َخىافك يغ حمذَزاحُب، وًَزم اَخفبظب   7102يهُىٌ لاير فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو  508بهغج اامَزاداث

بهغ يؼذل حشغُم يصبَغ  بء ػهً حظبببحُب% ػهً أطبص ربغ طُىٌ، ونكُه رببج ػهً أطبص طُىٌ. وب74.4ُ

ونكُهب ألم يٍ َظبت انخشغُم انخٍ بهغج  ، يب َخىافك يغ حمذَزاحُب7102% فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو 59طبكُى 

. وَؼخمذ بهٌ اَخفبض يؼذل انخشغُم َؼشي إنً إغالق يصُغ أول 7102% فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو 012

 أطببُغ نهصُبَت فٍ انزبغ انزبٍَ. 9و 4غ فُُُم أطُخبث نًذة حخزاوح بٍُ أكظُذ انكزبىٌ/ حبيط األطخُك ويصبَ

  ٍيٍ 7432، أٌ أػهً بُظبت 7102يهُىٌ لاير طؼىدٌ فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو  780بهغ انزبل اامجًبن %

، يب 7102% فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو 4132وبهغ هبيل انزبل اامجًبنٍ  مذَزَب بظب  ارحفبع هىايل انزبل.ح

.  و جبء ًَى انهىايل يفبجئب وربًب 7102% فٍ انزبغ األول يٍ ػبو 7534% و 7934َفىق حمذَزَب انببنغ 

 .7102َؼشي إنً انُفمبث انخشغُهُت انخٍ كبَج ألم يٍ انخىلؼبث رغى اامغالق نهصُبَت فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو 

   أٌ أػهً يٍ حمذَزَب انببنغ 7102يٍ ػبو  يهُىٌ لاير طؼىدٌ فٍ انزبغ انزبٍَ 022بهغج األرببح انخشغُهُت ،

يهُىٌ لاير طؼىدٌ فٍ  019.2وبهغج انُفمبث انخشغُهُت  ظب  ارحفبع هبيل انزبل اامجًبنٍ.بيهُىٌ لاير  071

يهُىٌ  070.2، يب َخىافك يغ حمذَزاحُب، ونكُهب ألم يٍ انُفمبث انخشغُهُت انببنغت 7102انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو 

يهُىٌ لاير فٍ  2.9.  ولذ طزهج انشزكت ربل غُز يخكزر بًبهغ 7102ٌ فٍ انزبغ األول يٍ ػبو لاير طؼىد

 َخؼهك بخؼذَم يحبطبٍ نًخصص َهبَت انخذيت نهًىظفٍُ. 7102انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو 

  ػهً أطبص طُىٌ، نكُهب اَخفعج 7137، سادث أطؼبر انًُزبَىل بُظبت 7102فٍ انزبغ انزبٍَ يٍ ػبو %

% ػهً أطبص 04.4دوالر. وسادث أطؼبر االَزُهٍُ بُظبت  724% ػهً أطبص ربغ طُىٌ نخبهغ 71.8بُظبت 

 دوالر أيزَكٍ. 03048% ػهً أطبص ربغ طُىٌ نخبهغ 8.5طُىٌ و 

  يهُىٌ  2يبنٍ َبهغ  و حىلؼج أرز َىيب نهصُبَت، 05، أغهمج طبكُى يصُغ انبُىحبَذَىل نًذة 7102فٍ ابزَم

أغهمج طبكُى يصبَغ أول أكظُذ انكزبىٌ/ حبيط األطخُك وفُُُم أطُخبث يىَىيز نًذة  ،7102لاير. وفٍ يبَى 

 أطببُغ. ونى َخى اامفصبح ػٍ انخهرُز انًبنٍ نذنك االغالق. 9و 4حخزاوح بٍُ 

  سَبدة 0لاير. وحخًزم انُىاحٍ اامَزببُت نهظهى فٍ  02.2نظهى طبكُى، وطؼز يظخهذف  انىسٌَىصٍ بشَبدة )

( انخىلؼبث اامَزببُت ألطؼبر 7، 7102ػبو  شغُهُت بؼذ أػًبل اامغالق نهصُبَت فٍ انزبغ انزبٍَ يٍانكفبءة انخ

، 7108 نهؼبو يزة 07.8( انخشغُم انخزبرٌ نهًصبَغ انزذَذة. وَخذاول انظهى ػُذ يكزر ربحُت 4انًُزبَىل و 

  يزة. 04.9أٌ ألم يٍ يخىطط انمطبع انببنغ 

ل │ 7102أغسطس  10 ةا د األساسٌ  موا

 سبكيم

 خر المستجداتآ

  زٌادة الوزن

 16.6 السعر المستهدف )لاير(

 14.1 السعر الحالي )لاير(

 17.6 (%) الفرق عن السعر المستهدف

 

 تفاصيل األسهم

 20/12  اسبوع 97نطاق سعري آلخر 

 1,380 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 367 ة )ملٌون(األسهم المصدر

 تداول  مدرجة فً سوق

 
 رشه 21 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 (0.6)  (19.8) 0.2  مطلق

 (11.5) (24.3) 2.9  نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 3.2  12.1  أشهر 4

 3.1  11.6   شهرا   07
 

 SE.2310  رمز رويترز
 SIPCHEM AB  رمز بلومبرج

www.sipchem.com 
   

 
 مضاعفات التقييم

 16A 17E 18E 
Reported P/E (x) NM 16.7 12.8 

P/B (x) 1.0 0.9 0.9 
EV/EBITDA (x) 10.6 8.3 7.6 

Div Yield (%) 0.0 0.0 1.8 
  

 بحبد األههٍ كببُخبلأانًصذر: 

 
 أداء سعر السهم
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 حذاول اانًصذر:

 

 بيانات مالية

 انزبؼٍ % انفزق^ 2Q17E طُىٌ 2Q17A 2Q16A يهُىٌ لاير

 (23.4)  7.7 899  (0.6) 924 918 اامَزاداث

 (20.2) 74.2 227  30.6 215 281 إجًبنٍ انذخم

 1.23 9.47 %25.3  7.31 %23.3 %30.6 ًبنٍهىايل انزبل اامج

 (23.9) 49.2 120  64.5 107 176 دخم انخشغُم

 (34.7) 24.0 35  424.6 11 60 صبفٍ انذخم

 (34.7) (24.0 0.09  424.6 0.03 0.16 ربل انظهى
  

 الفرق بٌن النتائج المعلنة وتوقعاتنا ^المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال. 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 09د عن السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌ زٌادة

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 09السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع بٌن + محاٌد

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01السعر المستهدف ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  شهرا . هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  07ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 07الـ  لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل

 تعريفات أخرى

NR:  األهلً كابٌتال مستشارا  فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة غٌر مقٌم. تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا . هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون
 كة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.تكون فٌها الشر

CS: تعلٌق التغطٌة. قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركة 

NC: ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة مغٌر مغطى. ل 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آر ائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً موضوع هذه الوثٌقة. كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
ابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالٌة هلً كحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة. الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

ه. محررو هذه أو أكثر من الشركات المذكورة أعال شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة والتً هً موضوع هذه الوثٌقة.
التً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة الوثٌقة قد ٌمتلكون أوراق ا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة و

ا لهذه الوثٌقة أو وردت بها.   األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً ط  ور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوع 

خص آخر. ال تعد هذه الوثٌقة ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شتم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها. وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
تثمارٌة للمتلقً. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي عرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة. كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االس

( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  اع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة. و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتالأهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوض
 ثمر. أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المست

 تلك وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من فردةمن كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
ا لذلك فإنه غٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة. إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو لمالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن شركة األهلً ا
دة فً هذه الوثٌقة ة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق. إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الوارتقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌ

ا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء إن تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق. المستقبلٌة. إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشر 
ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ ا أو هبوط   الرسوم بعض تفرض قد ، فإنهلك الذي استثمره فً األصل. باإلضافة إلى ذلكوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود 

. ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً االستثمار فً األوراق المالٌة. كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة على
ه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون. وٌتعٌن على متلقًٌ هذ المالٌة )األهلً كابٌتال( . كما ال

 تنطبق علٌها. إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها.

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة 12142-42األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم  شركة
 ، المملكة العربٌة السعودٌة. 00459، الرٌاض  77702، ص ب بالرٌاض ودالملك سعشارع والحفظ فً األوراق المالٌة. وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: 


