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توزيعات أرباح غير مستدامة - تخفيض التوصية الى بيع

اعلنت شركة األســمدة العربية الســعودية عن النتائج االولية للربع االول 20١6 بتاريخ ١٧ ابريل. بلغت ربحية السهم 0.69 ر.س. 

)تراجع بنســبة ٥2% عن الربع المماثل من العام السابق و24% عن الربع الســابق( بأقل من متوسط التوقعات البالغة 0.8١ ر.س. 

وتوقعاتنا  البالغة 0.92 ر.س.  قمنا بتخفيض أســعار اليوريا وتوقعات الهامش لعامي 20١6 و20١٧ مما نتج عنه تخفيض األرباح 

بحــدود 24% و26% على التوالي.  على الرغم من اســتمرار معدل دفع توزيعات األرباح مرتفع، ســيتقلص معدل توزيعات األرباح 

الفعلي لســهم بحلول العام 2020  مما سينتج عنه ضعف نشاط االستثمار لشركة سافكو.  من هنا، قمنا بتخفيض التوصية الى بيع 

من التوصية شــراء، كما قمنا بتخفيض سعرنا المســتهدف لفترة االثني عشر شهرا الى ٥0 ر.س. بدال من ٧٥ ر.س. لتصبح األرباح 

المتوقعة للعام 20١6 بمقدار ١6.0 مرة.

تقلص اإليرادات بشكل كبير نتيجة انخفاض سعر اليوريا

تراجعت المبيعات )أقل من الربع المماثل من العام الماضي بنســبة 28% وبانخفاض ١٥% عن الربع السابق( لتصل الى 69١ مليون 

ر.س.، بتراجع عن توقعاتنا وعن متوســط التوقعات البالغة ٧٥١ مليون ر.س. و٧8٧ مليون ر.س. على التوالي.  تراجعت أســعار 

اليوريا خالل الربع الى اقل من 200 دوالر أمريكي مقابل توقعاتنا لســعر البيع المحقق عند 28٥ دوالر أمريكي في الســنة المالية 

20١٥.  قمنا بتعديل ســعر اليوريا للعام 20١6 و20١٧ بتخفيض السعر الى 204 دوالر أمريكي و2١4 دوالر أمريكي على التوالي 

)2٣٣ دوالر أمريكي و 24٧ دوالر أمريكي ســابقا(.  بالتالي، انخفضت المبيعات للعامين 20١6 و20١٧ بمعدالت بلغت ١٣% و١٥% 

على التوالي ليصل الى 2.٧٥١ مليون ر.س. و 2.٧٧4 مليون ر.س.

يبدو انتعاش الهوامش بشكل تاريخي بعيد المنال

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والمنافع العامة إلى تقليص الهوامش، إضافًة الى ذلك انخفاض سعر المنتج  أدى الى زيادة 

التأثيــر.  انكمش الهامش اإلجمالي خالل الربع إلى ٣9.2% بدال من 62.٧% خالل الربع المماثل من العام الماضي.  نعتقد أن احتمال 

العودة إلى مســتويات تاريخية ضعيف باإلضافة الى المزيد من تخفيض توقعاتنا للهامش.  من المتوقع أن يبلغ متوســط الهوامش 

اإلجمالية 4٥% خالل العام 2020 )٥2% سابقا( مقابل المتوسط السابق لمدة خمس سنوات عند 68%.  بشكل مشابه، من المتوقع أن 

يصل متوسط الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة الى ٥٧% )6٣% سابقا(.  مقارنة بشركة “قافكو” عند اجمالي 46% وهامش الربح 

قبل الفوائد والضرائب والزكاة عند 48% ومقارنة بالمتوسط العالمي عند 4١% و٣٥% على التوالي.

تراجع صافي الربح عن توقعاتنا، تعديل النظرة لكامل العام بالتخفيض

بلغ صافي الربح 286 مليون ر.س. )انخفاض بنسبة ٥2% عن الربع المماثل من العام السابق وانخفاض 24% عن الربع السابق( أقل 

بكثير عن توقعاتنا وعن متوســط التوقعات.  على الرغم من ذلك، نتوقع تعافي أسعار اليوريا بشكل طفيف خالل األرباع القادمة، كما 

نرى احتمال تحــول دراماتيكي محدود فوق 2٥0 دوالر أمريكي.  باإلضافة الى تقلص الهوامش، قمنا بالمزيد من التعديل بتخفيض 

نظرتنا لربحية السهم للعامين 20١6 و20١٧ الى ٣.١2 ر.س. و٣.2٧ ر.س. ليعادل التخفيض عند 24% و 26% على التوالي.

 توقعات انخفاض توزيع االرباح على المدى الطويل - التخفيض إلى بيع

في ظل البيئة الحالية، يســتمر معدل دفع توزيعات األرباح مقيد.  نتوقع توزيعات أرباح للعام 20١6 عند 2.٥0 ر.س. )٣.00 ر.س. 

سابقا( و عند 2.٧٥ ر.س. للعام 20١٧ )4.00 ر.س. سابقا(.  تشكل توزيعات األرباح حجر الزاوية ألطروحة االستثمار في سافكو، 

على هذا النحو طبقنا  نموذج خصم توزيعات األرباح لتقييم ســافكو.  انخفضت القيمة العادلة للشركة بعد المراجعة الى ٥0 ر.س. 

للسهم، حيث بلغت ســابقا ٧٥ ر.س. للسهم.  وفقا لمستويات الســعر الحالي، نحن نرى المزيد من التخفيض كما  قمنا بتخفيض 

التوصية الى بيع بدال من التوصية بشراء.  تتمثل المحفزات الرئيسية للشركة في سعر المنتج وأعمال االندماج واالستحواذ. 
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 إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 
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www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣4٥4

الرياض ١١426

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

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

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

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

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية 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 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار 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.

السعودي الفرنيس كابيتال ،رشكة محدودة املسؤولية
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