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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 13 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  13 2016 2017* 2018*    

وصوللعائد على متوسط األا %15 %1 %2  اإليرادات  690  580  602  

 EBITDA**  108  67  71  العائد على متوسط حقوق الملكية %19 %5 %7

x26.2 x35.3 x10.0 وصافي الدخل  81  23  31  مكرر الربحية 

x1.8 x1.8 x1.9 لاير( ربحية السهم  1.85  0.52  0.71  مكرر القيمة الدفترية(  

x8.0 x8.5 x5.3 **EBITDA / لاير( أرباح السهم الموزعة  1.65  0.30  0.50  قيمة المنشأة(  

x0.9 x1.0 x0.8 لاير( القيمة الدفترية للسهم  9.85  10.07  10.28  قيمة المنشأة / اإليرادات(  

              
 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل الموصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك قبل الموصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك** الدخل   

            

 

 

 

 مفاجئة أرباح
 توقعاتنا دون العام لهذا الثاني الربع نتائج أتت حيث ،وصعب ربع عن( أسالك) األسالك موصانع اتحاد شركة أعلنت
االتجاهات الهابطة  أن حيث، األسباب هذه يدنؤ نحن. القطاع ضعف إلى لذلك الرئيسي السبب اإلدارة تعزوبينما 

 السهم ربحية أتت .باستثناء ليست أسالك وشركة القطاع في المنتجين أغلب على تأثر البناء أعمال في قطاع
 الربع في الضعيف أدائها بعد لها أرباحبذلك أدنى  مسجلة   ،لاير 00.. البالغة توقعاتنا دون لاير 0... بمقدار
 أنها إال مالئم مدى في اإليرادات وجود من الرغم على. للقطاع المستقبلية النظرة ضعف مع العام هذا من األول
 من. المعلومة من أكثرتعد  مجهولةال التكاليفعناوصر  أن نعتقد. المرغوب التشغيلي الرفع لتحقيق كافية ليست
 مع الهوامش، في كبيرال تراجعالأديا إلى  قد المنخفض والتسعير االستخدام معدالتكال  من  أن نتوقع األولى النظرة

 انخفاض وسط رمضان شهر بسبب الموسمية العوامل تأثيرفإن  ،ذلك إلى باإلضافة. الثابتة التكلفة ارتفاع استمرار
 7.02 عام حتى 7.02 عام من تقديراتنابمراجعة  اقمن. الهابط االتجاه إلى أيضا   أّدى قد البناء أعمال أنشطة
 الربحية مكرريبلغ . لاير 02 إلى سابقا   لاير .7 من للسهم المستهدف السعر خفضناو المستمر الضعف بسبب
 أن جدن حيث ،مرة 01.2 البالغ العام المؤشرمكرر من  أعلىمما يعد  مرة 3..3مستوى  7.02 لعام المتوقع

 .البيعنخفض التووصية إلى  .منطقية غير التقييمات

  الجديدة االستراتيجية على اإلدارة تركيز
من  للنمو طرق في النظر أوال ، :خالل من جديدة استراتيجيات تتبنى اإلدارة أن إلى حديثة إعالمية تقارير أشارت
 المنتجات على التركيز ثانيا ،. جديدة قطاعات أو مماثلة قطاعات في عمليات االستحواذ والشراكات التجاريةخالل 
هو  القطاع تباطؤأن إلى  اإلدارةأشارت . الهيكلة إعادة خالل من التكاليف تخفيض ثالثا ،. المضافة القيمة ذات

 بعدم قرارها خالل من القطاع إحياء إلى الراميةالحكومة  جهود أن حين في األرباح، لضعف الرئيسي السبب
  .بها مرحب خطوة تعد توصديرية رسوم فرض

 إيرادات فاقت التوقعات
 ساسأ على% 30 بمقدار منخفضة  ولاير  مليون 077 البالغة توقعاتنا لاير مليون .03 البالغة اإليرادات فاقت
لم . المبيعات حجم هبوط لىإ دىأ مماللشركة  لم يشكل دعما   الطلب نأب نعتقد. ربعي ساسأ على% 2 و سنوي
في  المحليين، الموصنعين على المواد تكلفة في مؤثرا   الثاني الربع خالل% 02 بنسبة الحديدخام  سعارأ هبوطيكن 
 .ا  وشيككان  الحديد مخازن على الضغط نأ حين

 مستقرة غير مستويات عند الهوامش
 مليون 2..0 مستوى بلوغه إلى أشارت التي لتقديراتنا مخالفا   لاير، مليون 07.7 مستوى الدخل اإلجمالي بلغ

 تراجع إلى يشير مما ربعي، أساس على% .3 وبنسبة سنوي أساس على% 20 نسبته بانخفاض وذلك لاير،
 االنخفاض في ذلك ويظهر مرتفعة لاير مليون 037 البالغة للشركة تكاليف الثابتةالال تزال . االستخدام معدالت
 هامشال تراجع. المبيعات في% 2 بنسبة انخفاض مقابل% 7 بنسبة ربعي أساس على المبيعات تكلفة في النسبي

 ألدنى مقاربا   الحالي، العام من األول الربع في% ..03 من وذلك% 2.0ليبلغ  أساس نقطة ..1 بمقدار اإلجمالي
 من الثاني الربع في% 20 البالغ المرتفع المبيعات إلى التشغيلية موصاريفال معدل يشير. سنوات عدة منذ مستوياته

 مع. تشغيلية خسائر يسبب قد %7% و 0 تتراوح ما بين بنسبة اإليرادات في ا  إضافي ا  انخفاضأن  إلى الحالي العام
 قدره بانخفاض لاير، مليون 7.0 مستوى التشغيلي الدخل بلغ فقد التشغيلية، موصاريفال في الكبير االرتفاع هذا
 الثاني الربع في% 7.0 إلى الهوامش مستوى ليتراجع سنوي، أساس على% 23 وبنسبة ربعي أساس على% 23
 ضعيف هامشب االتجاهات هذه تتبعالهامش الوصافي  واوصل. الحالي العام من األول الربع في% ..2 مستوى من
 مليون ...البالغ  الدخل وصافي أتى. الربع هذافي  أساس نقطة ... بمقدار أنخفض والذي ،%1.. مستوى عند
 على% 22 وبنسبة ربعي أساس على% 21 قدره بانخفاض لاير، مليون 2.2 البالغة تقديراتنا عن بعيدا   لاير

 .سنوي أساس

 التوصية بالبيعخفض و للسهم، الموزعة واألرباح المستهدف السعر خفض
 معبدأت بالتالشي  7.00 عام في التعافي احتماليةفإن  7.02 عام حتىو 7.02 عام من التقديرات مراجعة بعد

 للسهم المستهدف السعرقمنا بخفض . األمر هذا استمر إن تشغيلية خسائر نرى قد؛ التعادل نقطة من األرباحقرب 
 عائد خّفض مما سابقا ،لاير  .0.. منوذلك  لاير .3.. إلى للسهم الموزعة لألرباح وتوقعاتنا لاير 02 إلى

 .إلى البيع ةووصيخفض التنو ،نؤكد احتمالية استمرار االتجاهات الهابطة%. 0.1 إلى الموزعة األرباح
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 7.02 وليوي 73 في سعرال 01.21

 العائد المتوقع لسعر السهم %(1.9)

 عائد األرباح الموزعة 0.1%

 إجمالي العوائد المتوقعة %(1.2)
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   7.أعلى/أدنى سعر خالل  40.0/03.5

 )مليون لاير( القيمة السوقية 100

 )مليون لاير(قيمة المنشأة   513

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 27.0

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  07.9%

 (شهر 07)متوسط حجم التداول اليومي  415,199

ASLAK AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 الموصدر: بلومبيرغ

 

 

 )مليون لاير( 1037لعام  الثانيالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

  تاإليرادا 040.1 072.3

 الدخل اإلجمالي 05.3 04.4

 التشغيليالدخل  04.1 4.1

  وصافي الدخل 3.0 9.5

 )لاير(ربحية السهم  9.01 9.90
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كالساأل مصانع اتحاد شركة  
4903 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم توصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %.0+أكبر من 

% و      .0إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 0.% 
 تحت المراجعة/ مقيد %.0 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضا   *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التووصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواوصل من خالل 

 
 بيان إخالء المسؤولية

 

هذا التقرير هذا التقرير بحسن نية من موصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في  تم جمع المعلومات الواردة في

ة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دق

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخوصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقوصو

دم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب ع

مالية من ون أي من منسوبي الرياض المسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

لشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من ا

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األوصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك  والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهياآلراء 

دة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات وار

 .في المستقبل قد تختلف بشكل كلي هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

وفقا لذلك، يمكن االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي.  القيمة ألي، أو الدخل من أي، من

 .للمستثمرين أن يحوصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األوصل

وف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقوصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظر

لى القارئ بخوصوص االستثمار يجب عوال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاوصة و/أو االحتياجات الخاوصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار 

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحوصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا،
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