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املصدر: بلومربغ، تداول

تقييم إيجابي بحاجة للعودة ألرض الواقع

كان متوقعا أن تكون نتائج ســافكو للربع الثاني 20١6 أضعف بكثيــر مع انخفاض صافي الربح عن الفترة المماثلة من 

العام الســابق بنسبة ٥0%.  أيضا، لم تكن مفاجأة تخفيض توزيع الربح للنصف األول 20١6 بمقدار النصف.  أألن، يتبادر 

السؤال ما إذا كانت شركة سافكو اليوم هي نفس الشركة منذ عام مضى مع استمرار الضغط المزمن على أسعار المنتجات 

وتحول هيكل التكلفة للشركة؟  نحن نعتقد أن الميزة التنافسية ستستمر في التآكل مما يرفع المخاوف بشأن تقييم سافكو 

الكبير.  مع احتمال مزيد من التخفيض في توزيع الربح في المســتقبل، نستمر في توصيتنا “بيع” لسهم سافكو، بسعر 

مستهدف ٥0 ر.س.

نمو المبيعات عن الربع السابق للمرة الثانية على التوالي بنسبة %3

استمرت المبيعات تحت الضغط مع ضعف أسعار اليوريا، المنتج الوحيد للشركة، عند ٧١0 مليون ر.س. )تراجع عن الربع 

المماثل من العام الماضي بنســبة 20% وارتفاع عن الربع السابق بنســبة ٣%(، وهو أفضل من توقعاتنا بمبيعات قيمتها 

686 مليون ر.س. ولكن أقل من متوسط التوقعات البالغة ٧4١ مليون ر.س.  انخفاض تكلفة اإلنتاج وفائض العرض دفع 

بأســعار اليوريا عالميا لالنخفاض، عموما، تشــير األنباء األخيرة إلى أن الصين فد تنظر في موضوع السعة اإلنتاجية مما 

يتيح مجاال لبعض االرتياح.

مزيد من االنكماش لهامش إجمالي الربح

انخفض هامش إجمالي الربح خالل الربع إلى ٣٧% من ٣9% للربع األول 20١6، وذلك بالرغم االســتقرار النسبي لألسعار 

خالل الفترة.  نظرا لعدم تحديد عامل محدد النكماش الهامش في إعالن النتائج األولية، نحن نوقع أن يكون ارتفاع أســعار 

المنافع العامة )الطاقة والمياه( عامال مهما في هذا االنكماش.  كان الهامش الكبير لسافكو سببا في العالوة الكبيرة للتقييم 

مقارنة بالشركات المشابهة، لكن مع تآكل الهامش، يكون تداول السهم عند مكرر الربحية متوقع للعام 20١٧ عند 8.9 مرة 

غير مبررا.   بافتراض اتجاه معايير التشغيل لدى سافكو نحو المعدالت لدى الشركات العالمية المشابهة، فإن ذلك يتطلب 

تخفيض مكررات التقييم إلى مستوى مقارب، ليتداول بمكرر EBITDA متوقع للعام 20١٧ عند 9 مرة بدال من ١٥ مرة. 

صافي الربح أفضل من المتوقع بقليل

انخفضت الزكاة للربع إلى ١.٥ مليون ر.س. من 9.0 مليون ر.س. للربع الســابق، مما ساهم في صافي ربح 299 مليون 

ر.س. )تراجع عن الربع المماثل من العام الماضي بنســبة ٥0%، أعلى من الربع السابق بنسبة ٥%(، ليتفوق على توقعاتنا 

البالغة 29٣ مليون ر.س.  يمكن ألســعار اليوريا أن تعكس االتجاه صعودا، لكن هيكل التكلفة لسافكو قد تغير على المدى 

المنظور.  في الحقيقة، إذا ما ارتفعت أســعار المواد الخام مجددا ستصبح معايير التشغيل لدى سافكو أقل من الشركات 

العالمية المشابهة.  نحن نتطلع لحدوث تحسن في الكفاءة خالل أرباع السنة القدمة بما يعكس اتجاه انكماش الهوامش.
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قسم األبحاث واملشورة

 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.
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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.
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