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 انخفاض أسعار البٌع إلى أدنى مستوى ٌعكس انخفاض الطلب

% 9726حٌث انخفض صافً الدخل  7102 عام الربع األول مننتائج اسمنت الجنوبٌة أعلنت 
ملٌون  016ألهلً كابٌتال البالغة هذا مقابل تقدٌرات املٌون لاير2  011على اساس سنوي إلى 

% على اساس 33-( انخفاض كمٌات البٌع )0لاير2 ونعتقد أن هذا االنخفاض ٌعزى إلى: 
( أدنى هوامش ربح إجمالً 3% على اساس سنوي( 01-( انخفاض أسعار البٌع )7سنوي( ، 

 7102مره لـ 0122%2 وتتداول الشركة حالٌاً عند مكرر ربحٌة 3123على اإلطالق عند 
 2مره 0726مقابل الشركات المغطاة عند 

 حُذ اَخفط  7102 ػاو أػهُج اصًُج انجُىبُت َخائج انزبغ األول يٍ: رأي األهلي كابيتال حول النتائج

. وهذا ألم يهُىٌ لاير 011إنً  % ػهً اصاس ربغ صُىٌ(3721-) % ػهً اصاس صُى9726ٌصافٍ انذخم 

وَؼخمذ أٌ يهُىٌ لاير، ػهً انخىانٍ.  097يهُىٌ لاير و  016انبانغت يٍ حمذَزاث األههٍ كابُخال وانًحههٍُ 

( اَخفاض اصؼار انبُغ َخُجت نخزاَذ 7اإلَشاء لطاع ( اَخفاض كًُاث انبُغ َخُجت نخباغؤ 0انعؼف جاء يٍ: 

 بؼذ يزاجؼت دػى انىلىد وحزاَذ انًُافضت. ( اَخفاض هىايش انزبح اإلجًانٍ ألدًَ يضخىي 3وانًُافضت 

 بانخىافك يغ حمذَزاحُا ، 7102 ػاو فٍ انزبغ األول يٍ يهُىٌ غٍ 0213غ إجًانٍ يبُؼاث اصًُج انجُىبُت به

% ػهً اصاس ربغ 121-% ػهً اصاس صُىٌ )3321بـيهُىٌ غٍ. ولذ اَخفعج كًُاث انبُغ  0211انبانغت 

بغ صُىٌ( خالل % ػهً اصاس ر120-% ػهً اصاس صُىٌ )0626صُىٌ( يمابم يخىصػ انمطاع انذٌ اَخفط 

 انعؼف فٍ انمطاع.  َؼكش . وَؼخمذ أٌ هذا7102انزبغ األول يٍ 

  ػهً 01-لاير/نهطٍ ) 731لاير/نهطٍ يمابم حمذَزاث األههٍ كابُخال انبانغت  066بهغ يخىصػ صؼز انبُغ %

انجُىبُت ػهً اإلغالق. اصًُج % ػهً اصاس ربغ صُىٌ( وهذِ ألم اصؼار بُغ حضجهها 03-اصاس صُىٌ، 

وَؼخمذ أٌ انخصىياث انخٍ حمذيها اإلَشاء وحزاَذ انًُافضت. لطاع وَؼخمذ أٌ هذا االَخفاض جاء َخُجت نخباغؤ 

 إنً حمذَى انًزَذ يٍ انخصىياث. انجُىبُت بئصًُجانشزكاث انصغُزة نهبُغ فٍ أهى يُاغك انطهب لذ حؤدٌ 

  فٍ انزبغ األول يٍ 1120يٍ  ػهً اإلغالق، حُذ اَخفعجبهغج هىايش انزبح اإلجًانٍ أدًَ يضخىي %

%. وَؼخمذ أٌ اَخفاض 1126. يمابم حمذَزاحُا انبانغت 7102 ػاو % فٍ انزبغ األول ي3123ٍإنً  7109

( انخصىياث انًمذيت. وَخىلغ أٌ 7و( يزاجؼت دػى انىلىد وانخذياث 0انهىايش وانزبح اإلجًانٍ َزجغ إنً: 

  . 7170 % حخ3921ًَبهغ يخىصػ هىايش انزبح اإلجًانٍ 

 َ ًوأهى انًخاغز هٍ اَخفاض هىايش  لاير. 9626يغ صؼز يضخهذف  انجُىبُتاصًُج نضهى  انحُادبمٍ ػه

يمابم يخىصػ  7102يزِ نـ 0122انزبح اإلجًانٍ واصخًزار ظؼف انطهب. وَخذاول انضهى ػُذ يكزر ربحُت 

 يزِ.  0726انُظزاء ػُذ 

 
 
 
 

ة │ 7102ماٌو  10 د األساسٌ لموا  ا

 لجنوبٌةااسمنت 

 خر المستجداتآ

  الحٌاد

 69.9 السعر المستهدف )لاير(

 56.2 السعر الحالً )لاير(

  4242 الفرق عن السعر المستهدف )%(

 

 تفاصٌل األسهم

 83/53  اسبوع 17نطاق سعري آلخر 

 2,097 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 140 األسهم المصدرة )ملٌون(

 تداول  مدرجة فً سوق

 
 رشه 24 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 (27.3)   (20.9)   (2.1)      مطلق

 (30.2)   (19.4)   0.9      نسبً
 

 دوالر   لاير  قٌمة التداول )ملٌون(
 0.7   2.7      أشهر 3
 0.7   2.7      شهراً  07
 

 SE.3050  ٌترزرمز رو
 SOCCO AB  رمز بلومبرج

www.spcc.com.sa 
   

 
 مضاعفات التقٌٌم

 16A 17E  18E 
Reported P/E (x) 8.9  10.7 11.4 

P/B (x)  2.4 2.1 2.1 
EV/EBITDA (x)  6.9 8.4 8.7 

Div Yield (%)  8.5 8.9 8.0 
  

 بحاد األههٍ كابُخالأانًصذر: 

 
 أداء سعر السهم
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 حذاول انًصذر:

 

 بيانات مالية

 ^انخغُُز % 1Q17E صُىٌ % 1Q17A 1Q16A يهُىٌ لاير

 (12.2) 345 (44.8) 549 303 انًبُؼاث

 (30.5) 176 (59.7) 303 122 انذخم اإلجًانٍ

 (10.61) %50.9 (14.84) %55.1 %40.3 هىايش انزبح اإلجًانٍ

 (33.1) 160 (63.0) **289 107 دخم انخشغُم

 (11.06) %46.4 (17.30) **%52.6 %35.3 هىايش انخشغُم

 (33.9) 159 (62.9) 283 105 صافٍ انذخم

 (11.42) %46.1 (16.93) %51.6 %34.7 صافٍ انهىايش

 (33.9) 1.14 (62.9) 2.02 0.75 ربح انضهى
  

 ة وتوقعاتناالفرق بٌن النتائج المعلن ^المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال2 

 

 7635 690 12 966+  محمد طمليه
 m.tomalieh@ncbc.com 

 
  

 

 



 NCB CAPITAL اصًُج انجُىبُت
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Kindly send all mailing list requests to research@ncbc.com 

 
 موقع الشركة موقع وساطة األسهم موقع أبحاث األهلً كابٌتال

http://research.ncbc.com www.alahlitadawul.com 
www.alahlibrokerage.com 
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 تقٌٌمات األهلً كابٌتال االستثمارٌة

 شهراً القادمة 07ـ % خالل ال01السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌد عن  زٌادة

 شهراً القادمة 07% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 01السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع بٌن + محاٌد

 شهراً القادمة 07% خالل الـ 01السعر المستهدف ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام2 ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  شهرا2ً هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  07للشركات خالل ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة  السعر المستهدف
 شهراً القادمة 07لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 رىتعرٌفات أخ

NR: ات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة تثماري مؤقتا2ً هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون األهلً كابٌتال مستشاراً فً عملٌغٌر مقٌم2 تم اٌقاف التقٌٌم االس
 تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى2

CS:  األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركةتعلٌق التغطٌة2 قام 

NC:  2ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة ملغٌر مغطى 

 

 هامة معلومات

ا ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً موضوع هذه الوثٌقة2 كم ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبًٌرا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً
هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتل  أوراق مالٌة حال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة2 الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله2 محررو هذه  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتل  أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة لتً هً موضوع هذه الوثٌقة2وا
لمصرفٌة  بشركة تثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها2 إدارة االستثمارات االوثٌقة قد ٌمتلكون أوراًقا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تس

 ة أو وردت بها2   األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوًعا لهذه الوثٌق

ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر2 ال تعد هذه الوثٌقة تم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها2 وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي  الٌة2 كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارٌة للمتلق2ً و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقةعرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة م

ه الوثٌقة2 و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  أهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذ
 لمخاطر والعوائد المتوقعة2إنهذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من اقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر2 أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تل  وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة2 إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبًعا لذل  فإنه غٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات

ه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذ
ألنظمة واجبة التطبٌق2 إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة به القوانٌن وا تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح
األوراق المالٌة، المستقبلٌة2 إن قٌمة  للنتائج مؤشًرا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق2 إن

 الرسوم بعض تفرض قد ل  الذي استثمره فً األصل2 باإلضافة إلى ذل ، فإنهوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ
صرٌح كتابً من شركة األهلً ذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة2 ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تاالستثمار فً األوراق المالٌة2 كما أن التذب على

مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون2 وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد  المالٌة )األهلً كابٌتال( 2 كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي
 تنطبق علٌها2 إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها2

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة 19139-32بموجب ترخٌص رقم  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة
 ، المملكة العربٌة السعودٌة2 00361، الرٌاض  77709بالرٌاض، ص ب  طرٌق المل  سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة2 وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: 


