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 المتحفظة استمرار الخصومات يعكس التطلعات

% 60..، حٌث انخفض صافً الدخل 7102 العام اسمنت الٌمامة نتائج ضعٌفة للربع األول منسجلت 

ملٌون لاير6 ونعتقد  12ملٌون لاير6 هذا مقابل تقدٌرات األهلً كابٌتال البالغة  10على اساس سنوي إلى 

( انخفاض أسعار 7% على اساس سنوي( و 71-كمٌات البٌع ) ( انخفاض0أن الضعف جاء نتٌجة لـ:

% على اساس سنوي( وانخفاض هوامش الربح اإلجمالً إلى أدنى مستوى على اإلطالق عند 77-البٌع )

 مره6  0761مقابل النظراء عند  7102مره لـ 0061%6 وتتداول الٌمامة عند مكرر ربحٌة .7.6

 حُس اَخفط 7102هد اسًُد انًُايح َرائج ظؼُفح نهشتغ األول يٍ سج: رأي األهلي كابيتال حول النتائج ،

ألم هزا ويهُىٌ لاير.  10إنً  % ػهً اساس ستغ سُىٌ(0261+)% ػهً اساس سُى60ٌ..صافٍ انذخم 

( اَخفاض كًُاخ انثُغ 0 . وَؼرمذ أٌ انعؼف جاء َرُجح نـ:يهُىٌ لاير 12ذمذَشاخ األههٍ كاتُرال انثانغح  يٍ

اَخفاض انهىايش َرُجح نًشاجؼح دػى انىلىد، ورنك سغى اسذفاع انذخم يٍ  (7  غؤ األَشطح اإلَشائُحَظشاً نرثا

 يهُىٌ لاير.  162االسرثًاساخ أكثش يٍ انًرىلغ ػُذ 

  وهزا أػهً يٍ ذمذَشاذُا  7102يهُىٌ غٍ فٍ انشتغ األول يٍ  0671تهغد انكًُاخ انًثاػح يٍ اسًُد انًُايح

% ػهً اساس ستغ .6.-% ػهً اساس سُىٌ )7161غٍ. ولذ اَخفعد كًُاخ انثُغ  يهُىٌ 0601انثانغح 

% ػهً اساس ستغ سُىٌ( فٍ انشتغ األول 160+% ػهً اساس سُىٌ )0161سُىٌ( يماتم اَخفاض انمطاع 

  . 7102يٍ 

  ػهً  %77-لاير/نهطٍ ) 011لاير/نهطٍ يماتم ذمذَشاخ األههٍ كاتُرال انثانغح  .02تهغ يرىسػ سؼش انثُغ

% ػهً اساس ستغ سُىٌ(. وَؼرمذ أٌ هزا االَخفاض جاء َرُجح نرثاغؤ األَشطح اإلَشائُح .-اساس سُىٌ، 

 وذزَاد انًُافسح فٍ انمطاع. وَؼرمذ أٌ انخصىياخ انرٍ ذمذيها انششكاخ انصغُشج نهثُغ فٍ يُاغك انطهة

 سرؤدٌ إنً انًزَذ يٍ االَخفاض السًُد انًُايح.  انًشذفغ

 انؼاو % فٍ انشتغ األول يٍ.116ش انشتح اإلجًانٍ أدًَ يسرىي ػهً اإلغالق، فمذ اَخفعد يٍ تهغد هىاي 

، يًا أدي إنً %1161. هزا يماتم ذمذَشاذُا انثانغح 7102 انؼاو % فٍ انشتغ األول يٍ.7.6إنً  .710

اض انشتح %. َؼرمذ أٌ انسثة األساسٍ الَخفاض انهىايش واَخف0161اَخفاض انشتح اإلجًانٍ تُسثح 

% ػهً اساس ستغ سُىٌ( يشاجؼح أسؼاس انىلىد وانخذياخ 0.8-% ػهً اساس سُىٌ )61..اإلجًانٍ 

   . 7170% حرً ػاو .176واسذفاع انخصىياخ انًمذيح. وَرىلغ أٌ َثهغ يرىسػ هىايش انشتح اإلجًانٍ 

 اس اسًُد انًُايح فٍ انسؼىدَح لذ لذيد خصىياخ ػهً غشفٍ َؼرمذ أٌ ششكاخ االسًُد : استقراء للقطاع

نالسثاب انرٍ ركشَاها ساتماً. وَرىلغ أٌ َثهغ يرىسػ خصى انششكاخ ورنك َرُجح  7102 انؼاو األول يٍانشتغ 

 اسًُد انششلُح(.تاسرثُاء ) 7102ػاو % فٍ 1انًغطاج 

  ًس َرُجح وأهى انًخاغش هٍ: اَخفاض األسؼالاير.  7161انًُايح تسؼش يسرهذف اسًُد انحُاد نسهى َثمٍ ػه

يشِ نهؼاو  0061ى ػُذ يكشس ستحُح نرزاَذ انًُافسح واسذفاع انركانُف تسثة اَخفاض انذػى. وَرذاول انسه

  .يشِ 0761يماتم يرىسػ انُظشاء ػُذ  7102

ةا │ 7102 برٌلأ  18 د األساسٌ  لموا

 اليمامةاسمنت 

 خر المستجداتآ

  الحٌاد

 20.3 السعر المستهدف )لاير(

 18.0 السعر الحالي )لاير(

 12.7 (%) دفهالفرق عن السعر المست

 

 تفاصيل األسهم

 30/16  اسبوع 17نطاق سعري آلخر 

 972 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 203 األسهم المصدرة )ملٌون(

 ولتدا  مدرجة فً سوق

 
 رشه 21 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 (37.3)   (7.7)  (1.3)       مطلق

 (46.7)  (9.7)  (2.6)   نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 1.1   4.1   أشهر 1

 2.6   9.6   شهرا   07
 

 SE.3060   رمز رويترز
 YNCCO AB   رمز بلومبرج

www.yanbucement.com 
   

 
 مضاعفات التقييم

 16A 17E 18E 
Reported P/E (x) 9.9 11.3 14.8 

P/B (x) 1.0 0.9 0.9 
EV/EBITDA (x)  4.8 6.4 6.6 

Div Yield (%)  5.6 5.6 5.6 
  

 تحاز األههٍ كاتُرالأانًصذس: 
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Yamama Cement TASI (RHS) 
 ذذاول اانًصذس:

 

 بيانات مالية

ُىٌس % 1Q17A 1Q16A يهُىٌ لاير  1Q17E % انرغُُش^ 

 2.7 215 (41.4) 376 220 انًثُؼاخ

 (15.0) 74 (66.4) 187 63 انذخم اإلجًانٍ

 (5.93) %34.5 (21.16) %49.7 %28.6 هىايش انشتح اإلجًانٍ

 (18.5) 59 (71.9) 171 48 دخم انرشغُم

 (5.67) %27.5 (23.64) %45.5 %21.8 دخم انرشغُم هىايش

 (10.8) 57 (66.1) 150 51 صافٍ انذخم

 (3.49) %26.6 (16.81) %39.9 %23.1 صافٍ انذخم هىايش

 (10.8) 0.28 (66.1) 0.74 0.25 ستح انسهى
  

 الفرق بٌن النتائج المعلنة وتوقعاتنا ^المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال6 
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Kindly send all mailing list requests to research@ncbc.com 

 
 لشركةموقع ا موقع وساطة األسهم موقع أبحاث األهلي كابيتال

http://research.ncbc.com www.alahlitadawul.com 
www.alahlibrokerage.com 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌد عن  زٌادة

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01 وط متوقع أقل من % و هب01السعر 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 عام6 ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  شهرا 6 هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  07ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 07لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR:  األهلً كابٌتال مستشارا  فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة غٌر مقٌم6 تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا 6 هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون
 ألخرى6تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث ا

CS: تعلٌق التغطٌة6 قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركة 

NC: غٌر مغطى6 لً ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركا ت التً هً موضوع هذه الوثٌقة6 كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
ف أخرى  قد تمتلك أوراق مالٌة هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة6 الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله6 محررو هذه  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 الوثٌقة6
ة إلدارتها6 إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة الٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطالوثٌقة قد ٌمتلكون أوراق ا م

ا لهذه الوثٌقة أو وردت بها6   األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً   إما أن تكون موضوع 

ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر6 ال تعد هذه الوثٌقة تم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها6 وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
6 و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة6 كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارٌة للمتلقً عرضا أو تحفٌزا

احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة6 و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة   أهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي
 ٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة6إنهذه الوثقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر6 أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تلك وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة 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 الوثٌقة6 إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

التوقعات المالٌة، أو أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن
قق ألقصى حد تسمح به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق6 إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتح

المستقبلٌة6 إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج امؤشر   ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق6 إن
ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ ا أو هبوط   الرسوم بعض تفرض قد لك الذي استثمره فً األصل6 باإلضافة إلى ذلك، فإنهوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود 

سخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً ً األوراق المالٌة6 كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة6 ال ٌجوز ناالستثمار ف على
المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون6 وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد  المالٌة )األهلً كابٌتال( 6 كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج

 تنطبق علٌها6 إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها6

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة .1.11-12مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة 
 لكة العربٌة السعودٌة6، المم 00111، الرٌاض  .7770، ص ب  بالرٌاض ك سعود لطرٌق الموالحفظ فً األوراق المالٌة6 وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: 


