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رشكة اسمنت القصيم

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل 
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نتائج الربع الرابع 2013: فاقت التوقعات نتيجة الرتفاع الكميات على األرجح

زي�ادة صايف رب�ح الربع الرابع 2013 عن التوقعات لها: بلغ صايف ربح رشكة اس�منت القصي�م للربع الرابع 2١0٣ 	 

مبلغ ١٣٥ مليون ر.س. )نمو ١8% عن الربع الس�ابق؛ انخفاض 6% عن الربع املماثل من العام املايض( متفوقًة بذلك عىل 

توقعاتنا ومتوسط التوقعات لصايف الربح بما يقارب ١٥% و١٣% عىل التوايل. كان األداء التشغييل للرشكة قوياً، حيث فاق 

الرب�ح اإلجمايل للربع محل املراجعة التوقعات بما يقارب 9%، يف حني جاء الربح قبل الفوائد والرضائب أعىل من التوقعات 

بنس�بة تقارب ١4%. ونظراً لعدم وجود تفاصيل أخرى، فإننا نعتقد أن هذا االرتفاع يف النتائج الفعلية عن التوقعات لها، 

يع�ود إىل عوامل اإليجابية منه�ا إما ارتفاع الهوامش أو زيادة املبيعات )أو كليهما(. وعموم�اً، فإننا نعتقد أن عامل زيادة 

املبيع�ات له دور أك�ر يف تحقيق هذه النتائج اإليجابية، ك�ون هامش الربح قبل الفوائد والرضائب واالس�تهالك واإلطفاء 

اس�تقر حول مس�تويات ترتاوح ما بني 6٥% و6٧% )توقعات الس�عودي الفرنيس كابيتال للربع الرابع 6٥%( خالل فرتة 

األرباع األربعة األخرية وكما أننا ال نرى يف وجود أي سبب يدعو للتغيري الكبري للهامش.

انتعاش مبيعات إس�منت القصيم مش�ابه لالنتعاش لدى اس�منت اليمامة، عامل إيجابي: بحسب وجهة نظرنا، 	 

فإن العامل الرئييس للنتائج اإليجابية للربع الرابع إلسمنت القصيم هو االنتعاش القوي ملبيعات الرشكة يف ديسمر، حيث 

بلغ�ت توقعاتنا ملبيعات ديس�مر ٣0٥ ألف ط�ن )٣09 ألف طن يف نوفمر؛ 286 ألف طن يف أكتوبر( وذلك بتحس�ن عن 

ش�هر نوفمر ومقارباً ملس�توى أكتوبر. مع ثبات بقية املتغريات، فإن نمو الربح التشغييل بنسبة ١4% قد يعني أن مبيعات 

اإلسمنت بلغت 400 ألف طن يف ديسمر مما يعني نمواً يقارب 40% عن شهر نوفمر و٣٥% عن املتوسط لشهري أكتوبر 

ونوفم�ر 20١٣ وهو ما يدع�م فرضيتنا بإن انخفاض مبيعات نوفمر كان رد فعل مبالغ ب�ه وليس اتجاها وان املبيعات 

ستعود إىل مستوياها يف الربع القادم.

ف�رص النمو هي العامل الحاس�م؛ مع التوس�ع إلنتاج ما يقارب 1.8 مليون طن س�نوياً )م�ا يقارب 50% من 	 

اإلنتاج الحايل(، فرصة للنمو: يف هذه املرحلة، نحن نعتقد أن العائق أمام ارتفاع س�هم اس�منت القصيم هو عدم النمو، 

حيث تعمل الرشكة بطاقة إنتاجية تقارب ١00% يف ظل وجود س�قف لس�عر بيع الطن، مما يعني عدم وجود فرص لنمو 

الرشك�ة. يف أواخر ديس�مر 20١٣، أعلن�ت الرشكة أن إدارتها الزالت تدرس مرشوع التوس�عة املقرتح إلنتاج ٥.٥00 طن 

يومياً )نحن نعتقد أن اتخاذ القرار يعتمد عىل تأمني الحصول عىل مخصصات الوقود الالزمة(، وس�يتم ابالغ املس�تثمرين 

بح�دوث تط�ورات عىل هذا الق�رار خالل النصف األول م�ن العام 20١4 الح�ايل. نحن نتطلع إىل تط�ورات إيجابية بهذا 

الخصوص مع تأكيدات حول تخصيص الوقود الالزم لإلنتاج يف التوس�عة، مما س�يضع س�هم اس�منت القصيم يف اتجاه 

إيجابي. وفقاً لتقديراتنا، إذا ما تمت هذه التوس�عة، فإنها س�تضيف ما يقارب ١٥ ر.س. لس�عر س�هم الرشكة )أعىل من 

السعر املستهدف بما يقارب ١٧%( يف ظل عدم وجود عوائق.

يتم تداول الس�هم بمكرر ربحية 13.8 مرة، وذلك أعىل من متوس�ط رشكات القطاع مما يجعل فرص االرتفاع 	 

محدودة، نستمر يف التوصية »احتفاظ«: نرى أن رشكة اسمنت القصيم كرشكة قوية، بمخاطر محدودة، مما نتج عنه 

مركز مايل قوي ووضع صايف التدفق النقدي قوي أيضاً، مما دعم توزيعات أرباح جيدة. عموماً، بعد ارتفاع الس�هم خالل 

الثالث ش�هور األخرية بنس�بة ٧% مقارنة بمؤرش السوق الرئييس بنسبة ٧% ومؤرش قطاع اإلسمنت الذي تراجع بنسبة 2٥ 

خالل نفس الفرتة، نحن نعتقد أن س�عر الس�هم يعكس العوامل اإليجابية بقوة حيث يتم تداوله بعالوة تقارب ١٣% عن 

متوس�ط رشكات القطاع يف اململكة )مك�رر الربحية املتوقع للعام 20١4 يبلغ ١٣.8 مقارن�ة ببقية القطاع بمكرر ربحية 

متوقع ١2.2(. بناًء عىل ما تقدم، نستمر بالتوصية عىل أساس »احتفاظ« للسهم، وبسعر مستهدف 90.١ ر.س.
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إطار العمل بالتوصيات

رشاء: يويص املحلل برشاء السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل من سعر السهم يف السوق بنسبة ١0% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة ١0% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة ١0% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.
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معلومات االتصال

دائرة األبحاث واملشورة 
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السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 ١2٥ 9999

املوقع اإللكرتوني
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اخالء املسؤولية

ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية، ادارة األصول، الوس�اطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة، وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات 

متكامل�ة أو دقيق�ة. وعلي�ه، ال نقدم أو نضم�ن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعتر هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد 

قانوني، محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات اس�تثمارية 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 

االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل 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.

الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة محدودة املس�ؤولية؛ س�جل تج�اري 101023121٧، صندوق بري�د: 23454، الري�اض 11426 اململكة العربية 

السعودية، املركز الرئييس - الرياض. رشكة مرخصة وخاضعة ألنظمة هيئة السوق املالية السعودية بموجب الرتخيص رقم )1۱۱53-3٧(.


