الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

قطاع البتروكيماويات
SABIC AB: Saudi Arabia
 06فبراير 7002

تصنيف
السعر المستهدف
السعر الحالي

المحافظة على المراكز
)SAR97.00( 1.5% upside
SAR95.60

إدارة البحوث
Pritish K. Devassy,CFA
Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com

معلومات السه
القيمة السو ية
متوسط الح
أسبوع
متوسط ح التداول اليومي 131.4mn
)(US$
3,000mn
األسه المتداولة
%21
األسه الحرة (مقدرة)

286.8bn / 76.46bn

اليومي في 63.72 - 96.93 27

الشركة السعودية للصناعات األساسية ( سابك)

األداء :شهر

 3أشهر

 07شهر

المطلق %4.5

%12.8

%35.8

مقارنة %6

%-5.3

%17.4

فروقات أسعار المنتجات قد تضعف لكن سعر السهم قد يشهد
ارتفاع
كان أداء قطاع البتروكيماويات في سابك (وأداء سعر سهمها) في الماضي ببساطة ،يعتمد على فروقات
أسعار المنتجات ( الشكل  . )1وبما أن الفرق التاريخي بين أسعار النافثا وسوائل الغاز الطبيعي بدأ
يضيق االن  ،فإننا نتوقع مزيدا من االرتفاع الرئيسي في تكاليف اللقيم .واذا اخذنا في االعتبار ،ارتفاع
هوامش منتجي التكلفة الحدية مقارنة بالمتوسط التاريخي واحتمالية ارتفاع العرض مقارنة بالطلب ،فإننا
ال نتوقع تحسنا في أسعار المنتجات البتروكيماوية .لذلك ،وبما ان فروقات اسعار المنتجات ضعفت
بحلول منتصف العام ،فمن المحتمل ان تقل الهوامش اإلجمالية لقطاع البتروكيماويات في عام .7112
وبالنسبة لسابك  ،فإننا نتوقع أن تصبح بعض العوامل األخرى فعالة لصالحها ،مما قد يساعد ارتفاع سعر
سهمها بالرغم من ضعف فروقات اسعار المنتجات .وتشمل هذه العوامل أ) االستحواذات على شركات أو
قطاعات في شركات أخرى  ،اذ تبحث الشركة عن تحقيق قيمة اضافية من النقد ( %71من القيمة
السوقية )  -على سبيل المثال  ،اتفاقية شركة صدف  ،ب) تحقيق تحسن في قطاعات المعادن و ج) أي
بيع لألصول يؤدي الى تحسين العائد على حقوق المساهمين .وتعتزم الشركة أيضا تنويع اللقيم المستخدم
لديها عن طريق الغاز والفحم الحجري  ،وأيضا تنويع منتجاتها لتصبح منتجات ذات قيمة مضافة ،
وتكون أقل تذبذبا ودفاعية أيضا .ورغما عن أننا لم نستوعب هذه العوامل بالكامل في تقديراتنا بعد ،اال
أنها تزيد من ارتياحنا ونظرتنا التفاؤلية حول السهم على المدى الطويل .ومن وجهة نظرنا ،سوف تظل
شركة سابك واحدة من الدعامات القوية  ،في ظل احتمالية تأثر االقتصاد الكلي بضغوط التكلفة .وفي
نفس الوقت ،وكما ذكرنا في تقريرنا "المواضيع الرئيسية لقطاع البتروكيماويات في  ،"7112فانه من
المرجح عدم وجود أي تغيير في ألية تسعير اللقيم لسابك – على االقل حتى عام  .7112هذا  ،وبعد
تحديث بياناتنا للربع الرابع  ،فقد عدلنا سعرنا المستهدف لسهم سابك ليصبح  2271لاير للسهم كما أبقينا
على تصنيفنا المحايد للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها ،مع وجود احتمال
الرتفاع سعر السهم.
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المصدر :بيانات الشركة ،الرا حي المالية و بلومبرج.

مالحظة :للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة التقرير الكامل والصادر باللغة االنجليزية.
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الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)

قطاع البتروكيماويات
SABIC AB: Saudi Arabia
 50فبراير 7512

اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
خالء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من بل شركة الرا حي المالية "الرا حي المالية"  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية لالستتخدا العتا متن عمتالء شتركة الرا حتي الماليتة وال ي توز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة
إرسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو زئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الرا حي المالية .إن استال هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن تانبك علتى
عد إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو ا إلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتا ات أو معلومات بل نشر تلك المعلومات للعمو من انب شركة الرا حي المالية .و تد تت الحصتول
على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثو ة لكننا ال نضمن د تها .وشركة الرا حي المالية ال تقد أية إ رارات أو ضمانات (صتريحة أو ضتمنية) بشتأن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة أو أنها تصلح ألي غرض محدد .فوثيقة البحث هتذه إنمتا
تقد معل ومات عامة فقط .كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتدي عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنت تات االستتثمارية ذات الصتلة
بتلك األوراق المالية أو االستثمارات .وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتدي مشتورة شخصتية فتي م تال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتيا تات
المحددة ألي شخص معين د يستل هذه الوثيقة.
ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة  ،أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتي يات استتثمار ترت منا شتتها أو
التوصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفه أن البيانات المتعلقة بالتو عات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة تد ال تتحقتق .كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن
هذا النوع أو غيرها من االستثمارات  ،إن و د  ،د يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو يمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض .كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف تد
يكون لها آثار سلبية على يمة أو ثمن  ،أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة .وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أ ل متن مبلتر رأستماله المستتثمر أساستا .وي توز أن يكتون
لشركة الرا حي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا (بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث) مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة لل هتة أو ال هتات المصتدرة لتلتك األوراق
المالية أو االستثمارات ذات العال ة  ،بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو صتيرة األ تل فتي األوراق الماليتة  ،وخيتارات شتراء األسته أو العقتود اا لتة أو الخيتارات األخترء أو المشتتقات  ،أو غيرهتا متن
األدوات المالية .كما ي وز لشركة الرا حي المالية أو الشرك ات التابعة لها أن تقو من و ت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية
االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث .وشركة الرا حي المالية  ،بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  ،ال تكتون مستئولة عتن
أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرء د تنشأ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدا للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.
تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق .وشتركة الرا حتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق
البحث .وال ي وز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو زئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة .كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت مو هتة إلتى أو معتدة
للتوزيع أو الستخدامها من بل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية ضائية أخرء  ،حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدا هتذه
الوثيقة مخالفا للقانون أو يتط لب من شركة الرا حي المالية أو أي من فروعها القيا بأي تس يل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.

شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية
تستخد شركة الرا حي المالية نظا تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االت اه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل ل ميع األسه في إطار تغطيتهتا باستتثناء أسته الشتركات الماليتة وعتدد
ليل من الشركات األخرء غير الملتزمة بأحكا الشريعة اإلسالمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪00فوق السعر الحالي للسه  ،ونتو ع أن يصل سعر السه للمستوء المستهدف خالل أفق زمني بحدود  9-6شهور.
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتو ع أن يستقر سعر السه عند مستوء يتراوح بين  ٪00دون سعر السه الحالي و  ٪00فوق سعر السه الحالي خالل فترة  9-6شهرا.
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪00دون مستوء السعر الحالي للسه  ،ونتو ع أن يصل سعر السه إلى المستوء المستهدف خالل فترة  9-6شهرا.
"السعر المستهدف"  :Target priceد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسه المعني  ،ولكن د ال يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر .و د تكون هناك أسباب تبترر بشتكل يتد عتد
احتمال أن يصل سعر سه من األسه إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني .وفي مثل هذه الحالة  ،نقو بتحديد سعر مستهدف يختلف عن القيمة العادلة المقتدرة لتذلك السته  ،ونشترح األستباب
التي دفعتنا للقيا بذلك.
ير ى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بو ه عا واالت اهات اال تصادية وغيرها من العوامل الخار يتة  ،أو إذا كانتت األربتاح أو األداء التشتغيلي للشتركة المعنيتة يت تاوز
أو دون مستوء تو عاتنا.

لالتصال
جيتيش قوبيCFA ،
مدير إدارة األبحاث والمؤسسات المالية
هاتف9337 700 0 966+ :
بريد الكترونيgopij@alrajhi-capital.com :
شركة الراجحي المالية
إدارة البحوث
طريق الملك فهد ,المكتب الرئيسي
ص ب  0051الرياض 11417
المملكة العربية السعودية
بريد الكتروني:
research@alrajhi-capital.com
www.alrajhi-capital.com
شركة الراجحي المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رقم 52550/12
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