
 

 

 

 البتروكيماويات | السعودية
 

27 July 2016 

 سافكو
6102 الثانيالربع تعليق على نتائج   

المسؤولية في نهاية التقريرنرجو قراءة إعالن إخالء   
 

ازن السديريـم  

يس قسم األبحاثـرئ  

 4433 تحويلة 2547666 1 966+

malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

ربيـم الحـبراهيإ  

يـالـلل مـمح  
 4434 تحويلة 2547666 1 966+

iharbi@alistithmarcapital.com 

 

 نايف البواردي

مساعد يـالـلل مـمح  
 4433 تحويلة 2547666 1 966+

nbwardy@alistithmarcapital.com 

 

 حياد   التصنيف

 55  السعر المستهدف

 59.50  السعر الحالي

 %7.56-  نسبة العائد المتوقع
 
 

الشركة عن معلومات    

 59.50  لاير السعر

 24,792 مليون لاير القيمة السوقية

 714 مليون عدد األسهم

اسبوع 25األعلى لمدة   117  لاير 

اسبوع 25األدنى لمدة   58  لاير 

العام بدايةاألداء منذ   % -27.6% 

شهر 15ربحية السهم   3.68  لاير 

بيتامعامل     57.4  

 2016 يوليو  27في *السعر 

ينيالرئيس المالك   

774. سابك % 

5.15 التأمينات االجتماعية % 

 2016 يوليو 54*السعر في 

 (011 اساس )على السهم أداء

 

 بلومبرغالمصدر: 

 الدفترية والقيمة الربحية مكرر – سافكو

 

 المصدر: بلومبرغ

 

 

 30/06/2016ابنتتتت ال اب  باتتتة ابت اي يتتتة بلتتتتت ل اب نت اتتتة  تتت   األستتت ال ابي  اتتتة اب تتتيو يةأعلنتتتر ةتتت  ة   

ابيتتت   متتتر  اب  تتتل اب    تتت عتتتر أر تتت ا  %3.94  ن تتت ةملاتتتو  ا   اضتتتت    299 أر تتت ا يتتت  اة  ل تتتر 

 ملاو  ا9 7.3 ن  اتوقل ي    ر ح ي لغ  ،    حاراب   ق

  م  راة   ب  ل اب      مر  %4797 إاضت    ن  ة ملاو  ا  764ر ح إج  ب   لغ  ابث ا    اب  ل  س  كوح  ر ة  ة

   اب  يار اب      واب   ق  اإلج  باة ر  احاث  ل ر األ م  راة   ب  ل اب   ق، %797 قاره و  اضت  ابي   اب   ق، 

 .73 حاث قارا  أ  ت لغ %4 ن  ة ت اي اتن   أق  مرا على ابتواب 9 باأت  اب  ح اإلج  ب   ملاو  732ملاو  ا  443

  ملاو  ا9

 

  ب   ق م  راة   ب  ل اب      مر ابي   ا %4494ملاو  ا  إاضت   قاره  734  ل رأر  ح ً تش الاة  س  كوح  ر ة  ة

ملاو  ا  443    اب  يار اب      واب   قابتش ال  م  راة   ب  ل اب   ق، حاث  لغ اب  ح  %492 قاره اضت  و إ

 ملاو  ا9 766 حاث قارا  أ  ت لغ %694 ن  ة ت اي اتن   أق  مرا على ابتواب 9 باأت   ملاو  746

 

  م  راة   ب  ل اب      مر ابي   اب   ق  %3.94  ن  ةملاو  ا  إاضت    ..7  لغر ح ي     س  كوح  ر ة  ة

 746ملاو  ا  4.6م  راة   ب  ل اب   ق، حاث  لغ اب  ح ابص    بل  يار اب      واب   ق  %394 ا  ته و إرتت ع

 9%793 ة اختالف   نملاو  ا  7.3 اب  ب ةت اي اتن  ب م  ربا على ابتواب 9 أتى ي    اب  ح  ملاو 

 

 ابي   ابي ب  : ااضتضر أر  ا ابش  ة م  راة   ب  ل اب      مر ابي   اب  ض     ب ه وط أسي ر األس الاالستنت ج 

قا  م  اب  توى اب نضتض ب    مرمياالت ا و اإلات ج أعلى مر مياالت ا و ابطلب9 ال اتوقل تح ر األسي ر  حاث أ 

 ا ى 9    رأين  أ  ابش  ة ق  رل على است  ار   ل ابتوزيي ت، وعلى ذبكحول ابي بم  الاب ص عا  مريؤ ي ابى اغالق 

حت  ب اب ا ة ابي  بة بل  م  ن ء على ا وذج ابتا   ت ابن اية اب ضصومة و ق ن   إا،  44اب ا ة ابي  بة بل  م ه  عنا  أ 

 9%27و تكلتة رأس م ل  3ميال ا و %

 والتوقعات النتائج ملخص

 السنة المنتهيه في ديسمبر )مليون( 2013 2014 6105 متوقع 6102

 إيرادات - - - -

 الربح اإلجمالي  2.,58,4 48724.3 587,2 1,120

 الربح التشغيلي 58434.7 58322.7 58717 1,050

 صافي الربح 48127.7 48147.7 58147 1,080

 ربحية السهم ,3.7 ,3.7 2.11 2.6

 كابيتال وتقديرات االستثمارالمصدر: نتائج الشركة     

 

 

 الربعية النتائج ملخص

 
 الثانيالربع 

2015 
سبة التغير ن

من العام 

 الماضي

 الثانيالربع 
2016 

سبة التغير ن
 من المتوقع

 الثانيالربع 
متوقع 

2016 

 )مليون( يونيوفي  لربع المنتهيا

 إيرادات - - - - -

 الربح اإلجمالي  543 5.0%- 522 52.2%- 554

 الربح التشغيلي 522 6.8%- ,57 53.8%- 537

 صافي الربح 534 0.7% 533 43.8%- 596

كابيتال االستثمار تقديراتنتائج الشركة و  المصدر:    
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المسؤولية إخالء  

ده أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال( في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية. وهي مع هذه الوثيقة

قة، دون موافقة طريلالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 

استالم ومراجعة وثيقة البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح  .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

مات من قبل شركة االستثمار لألخرين عن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلو

تجات استثمارية كابيتال. كما أن المعلومات واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو من

ومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي أخرى متعلقة بتلك األوراق المالية أو االستثمارات. أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعل

ابيتال ال ضمانات )صريحة أو ضمنية( أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة. كما أن شركة االستثمار ك

ء أو مناسبة ألي غرض معين. إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطا

قلب، كما أن األداء في المستقبل. يجب على المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، إن وجدت، قد تت

ترتفع أو تنخفض. أن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح األسعار أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات قد 

من المخاطر الناتج من استثمارات معينة. وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال. االستثمارات تخضع لعدد 

لمالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت. ليس المقصود من هذه المرتبطة باالستثمار في األسواق ا

المحددة ألي  الوثيقة تقديم المشورة في مجال االستثمارات الشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات

م هذه الوثيقة. يجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية أو مدى مالئمة شخص معين قد يستل

في  لتي ترغباالستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثيقة. لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق ا

من االستثمار فيها، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأها بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدف. نسخة 

ع الشركات الشروط واألحكام لجميع الصناديق  متاح على الموقع اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال. إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب م

معلومات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام لل

ل ال تتحمل أية مسؤولية عن الواردة في هذه الوثيقة. هذه الوثيقة والتوصيات الواردة بها غير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. شركة االستثمار كابيتا

واطن أو مقيم تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. إن هذه الوثيقة ليست موجهه أو معدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء م

فر أو االستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية والية قضائية أخرى، يكون هذا التوزيع أو النشر أو التوا

 االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية.

السهم تصنيف                                                                                           

 لون التصنيف العائد المتوقع الشرح التوصية
    

 شراء
خالل اإلثنى عشر شهر  %57أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %17و  %57أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %17و سالب  %17مابين أن يكون مجموع عائد السهم 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %57و سالب  %17أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين سالب 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %57أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  
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