رشكة أسمنت حائل
النتائج األولية للربع الثاني ٢٠١٦
 ٢٨يوليو 2016

اتسعت الهوامش مقارنة بالعام الماضي ،لكنها جاءت أقل من التوقعات
أعلنت أســمنت حائل عن تحقيق صافي ربح للربع الثاني  2016بقيمــة 28مليون ر.س( .انخفاض  %4عن الربع المماثل من
العام الســابق؛ انخفاض  %16عن الربع السابق) ،أقل من متوسط التوقعات بنسبة  .%7يبدو أن هذا التراجع جاء نتيجة ضعف
حجم المبيعات عن المتوقع ،حيث يواصل قطاع البناء والتشــييد بالتراجع في ظل انخفاض اإلنفاق الحكومي وتقييد التدفقات
النقدية مع اســتمرار تأخير الدفع ،وتوســع هامش إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام الســابق .تراجعت قيمة عقود
المشاريع الموقعة في المملكة العربية الســعودية بشكل كبير من  20مليار دوالر أمريكي في النصف األول  2015لتصل إلى
 4.5مليار دوالر أمريكي خالل النصف األول  .2016ساهم أيضا حلول شهر رمضان خالل الفترة في انخفاض حجم المبيعات.
مقارنة بالفترة المماثلة من العام الســابق ،تحســن هامش إجمالي الربح لدى أسمنت حائل محققة  %47للربع الثاني 2016
مقارنة بهامش  %38للربع الثاني  .2015تحســن هامش الربح الصافي عن الربع المماثل من العام السابق ،حيث ارتفع بنسبة
 %29خالل الربع الثاني  2015ليصل إلى  %37خالل الربع الثاني  .2016على مســتوى التشــغيل ،أعلنت الشركة عن تحقيق
صافي ربح بقيمة  26مليون ر.س( .انخفاض عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة  %12وعن الربع السابق بحدود .)%33
كان حجم مبيعات أسمنت حائل أقل من متوسط أداء القطاع ،حيث انخفض حجم المبيعات خالل الربع الثاني  2016عن الربع
المماثل من العام الماضي بنسبة  %23مقابل تراجع متوسط حجم مبيعات القطاع خالل نفس فترة المقارنة بمعدل  .%9بلغت
إرســاليات األسمنت خالل الربع الثاني  2016ما يقارب  0.38مليون طن مقابل  0.45مليون طن خالل الربع السابق .تمكنت
الشركة المحافظة على استقرار الحصة السوقية خالل الربع الثاني  2016عند ( %2.6الربع األول  :2016نمو بنسبة ،)%2.6
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التوقعات

إشارات على بعض التحسن ،استمرار الصعوبات للقطاع على المدى القريب
يوجد بعض التحســن للقطاع في شكل انخفاض مخزون الكلنكر واألهم من ذلك أن تركيز برنامج التحول الوطني بشكل كبير
على تحسن ملكية المنازل للمواطنين .في برنامج التحول الوطني ،يجري اتخاذ خطوات هامة بالفعل في تنفيذ ضريبة األراضي
البيضاء وابرام الحكومة عقود مع المقاولين األجانب والمطورين لتنمية قطاع اإلســكان .في هذا الصدد ،تواجه اسمنت حائل
صعوبات في المنافســة مقارنة مع الشــركات المماثلة نتيجة إلى نقص ميزة الموقع ،مع معظم المبادرات الحكومية المعلنة
للتركيز على التنمية الســكانية في المناطق الحضرية الكثيفة ،وخاصة في المنطقة الوسطى .عموما ،على المدى القريب إلى
المتوســط ،الزلنا نتوقع أن يواجه القطاع مصاعب بسبب فائض الطاقة اإلنتاجية وضعف األسعار واإلرساليات ،كما ال نستبعد
رفع إضافي ألسعار الكهرباء والوقود.

ر.س.

1.52
HCC AB

 2016متوقع

 2017متوقع

365

352

%54.0

%51.7

املبيعات (مليون)
هامش إجمايل الربح
( EBITمليون)

222

307

صايف الربح (مليون)

149

135

أهم النسب املتوقعة
 2016متوقع

 2017متوقع

8.3

9.2

مكرر الربحية (مرة)

نستمر في توصيتنا “احتفاظ” بسعر مستهدف  14.60ر.س .للسهم
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تراجع ســهم أســمنت حائل منذ بداية العام  2016حتى تاريخه بمعدل ( %12أقل من القطاع بنسبة  ،)%8.8وذلك بدعم من
المخاوف حول ضعف نمو حجم المبيعات وارتفاع أســعار الطاقة .يتم تداول سهم الشركة على أساس مكرر السعر إلى الربح
المتوقع للعام  2016بمقدار  8.3مرة ليتوافق بذلك مع القطاع عند مكرر بمقدار  8.7مرة .نســتمر في توصيتنا لسهم الشركة
على أساس “احتفاظ” بسعر مستهدف  14.60ر.س .للسهم.
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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 | 800 125 9999
www.sfc.sa

سجل تجاري رقم | ١٠١٠٢٣۱٢١٧

قسم األبحاث واملشورة
صندوق بريد 23454
الرياض 11426
اململكة العربية السعودية
املركز الرئييس – الرياض
research&advisory@fransicapital.com.sa
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اخالء املسؤولية
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 عــى 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 عرضا ً 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 إىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية .يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت إىل 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 1010231217
صندوق بريد23454 :
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