
2017إبريل  السلع االستهالكية األساسية

التوصياتملخص

حياد التوصية

69.5   (ريال)العادلة القيمة 

72.6  (ريال)إغالق سعر أخر

1.4 )%(التوزيعات عائد

2.9 )%(اهلبوط احتمالية 

المالية األساسيةالمؤشرات
74.5 (ريال)أسبوع52أعلى سعر ل 

51.5   (ريال)أسبوع 52أدنى سعر ل 

58,080 (لمليون ريا)القيمة السوقية 

800.0 (همباملليون س)األسهم املصدرة 

3.0 )%(األسهم احلرة 

6.0 ()%منذ بداية العام التغري

0.7 بيتا للسهممعامل

1

(المراعي)شركة المراعي 

التقييم
24.9 (2017المتوقع)مكرر الربحية 

3.7 (2017المتوقع )مكرر القيمة الدفترية 

3.6 (2017المتوقع)قيمة المنشأة للمبيعات 

السهمأداء

وذلك،2017عاممناألولالربعيفاإليراداتيفقويةنتائجاملراعيشركةحققت

غةالبالبتوقعاتنامقارنةريالمليون328.3سجلتحيثتوقعاتنامعبالتوازي

عنريالمليار3.4اإليراداتسجلتوقد،(%1.5قدرهباختالف)ريالمليون323.3

 .سنويأساسعلى%0.3بلغتبزيادة،2017األولالربع
 

خمتلفةظروفبمتأثرةصعبة،ماتزالالسوقظروففإناإلدارةلتوضيحاتووفقًا

املستهلكقةثواخنفاضالصادراتواخنفاضاملصرياجلنيهقيمةختفيضمثل

عنالسلبيةاألثارلىعاإلدارةتغلبتفقدذلكومع،(والعصائراأللبانقطاعخاصة)

وهامشإمجاليمنويفأسهممماالتكاليف،كفاءةحتسنيعلىالرتكيزطريق

 .قويبشكلالربح

 

األولللربع%74ةبنسباإليراداتيفالرئيسياملساهموالعصائراأللبانقطاعظل

والقطاعات%10بنسبةالدواجنوقطاع%14بنسبةاملخبوزاتقطاعثم،2017

 .%2شكلتاألخرى
 

بالتوازيوذلك،2017لعاماألولالربعخاللاملخبوزاتلقطاعالقوياألداءواستمر

لغتبمنوبنسبةوذلكريالمليون67دخلصايفالقطاعسجلحيثتوقعاتنامع

 .سنويأساسعلى19.6%
 

ملحوظكلبشاخنفضتفقدذلكومعخسائر،حيققالدواجنقطاعيزالوما

الدواجن،يفاتالوفيمعدلاخنفاضبسببوذلكسنوي،أساسعلى%72.1بنسبة
 .املستوردةمعاحملليةاألسعاروتقارب

 

أساسعلى%1.4قدرهابزيادة%34.8بلغإمجاليربحهامشاملراعيشركةسجلت

 .اخلاماملوادأسعاراخنفاضبسببوذلك،2017األولللربعسنوي
 

ريال69.5ةالعادلقيمتهأساسعلىاملراعيشركةسهمجتاهباحليادونوصي
األجليفاماخلاملوادأسعاراخنفاضمنالشركةتستفيدأنونتوقعللسهم،

القادمةالزيادةاجهةمومنميكنهاجيدوضعيفالشركةأننعتقدكماالقصري،

 .احلاليةاالقتصاديةوالتحوالتالوقود،أسعاريف

ادالموأسعاروانخفاضالتشغيل،كفاءةتحسنمندعما  األولالربعأرباحتلقت
.الدواجنقطاعخسائرفيانخفاضإلىباإلضافةالخام،

البند

(%5.1) 0.3 (6.3) 14,870 %6.6 3,610.4 3,373.8 اإليرادات

(%10.8) 4.4 (19.4) 5,402 %10.4 1,460.9 1,127.5 الربح اإلمجالي

(%2.2) 1.4 (5.7) %36.3 %0.9 %40.5 %33.4 اإلمجاليهامش الربح

%1.5 13.7 (32.8) 1,955 %8.6 488.5 288.7 صايف الربح

%0.6 1.1 (3.8) %13.1 %0.3 %13.5 %8.6 ش صايف الربحهام

%2.5 13.9 (32.8) 2.44 %8.8 0.61 0.36 السهم بالريالرحبية

26/4/2017أسعار إغالق  بلومبرج: المصدر

جميع األرقام بالمليون لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك

تحديث النتائج المالية
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منهجية التقييم

يعترباليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةاملاليةالسوقهيئةقبلمنبالعملهلاواملرخص(أرباح)املاليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن
لكممقدمالتوضيحيالعرضهذاإن.التزامأوعقدأليأساسًاحمتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتربوالمالية،أوراقةأييفاالكتتابأولالستثماردعوةأوعرضا

السعوديةالعربيةاململكةحدودخارجمنهةنسخةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعجيوزال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةجيوزوالفقطاملعلوماتإلعطاء

 توزيعهالقانونمينعمكانأييفأو

شركةتقموملمصداقيتها،علىعتماداالبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةاآلراءإىلوالوصولاملعلوماتجبمعأرباحشركةقامتلقد

املطروحةاآلراءأواملعلوماتصحةأواكتمالأوقةدأوبعدالةيتعلقفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناًء.مستقلبشكلاملعلوماتمصداقيةمنبالتأكدأرباح

التوضيحيالعرضبهذامرتبطةخسائروأحمتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناجتةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرضهذايف

منالتحققعنمسؤواًلاملستلمالشخصكونوي،أرباحقبلمنشخصأيإىلإرسالهمتأوأرباحقبلمنإعدادهمتأخرمستندأييفأوفيهاكتماهلاأواملعلوماتبدقةأو

 .مشابهمستندأيأويحيالتوضالعرضهذاموضوعاملاليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموحتليلهاالتوضيحيالعرضهذايفليهاإاملشارأواملتضمنةاملعلومات

للنتائجضمانًايشكلالاملاليةلألوراقلتارخييااألداءإن.مسبقإشعارأيدونللتغيريخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذايفاملتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن

 .املستقبلية

خدماتلتقديمبعرضتتقدمأوللمصدراتخدمتقدموقدالتوضيحيالعرضهذايفاملشمولةاملاليةاألوراقمصدريمنأليمتويلعملياتيفألخروقتمنأرباحتشاركقد

هذانشرقبلاملاليةباألوراقمتعلقةبعملياتقومتأنالقانون،حدودضمنألرباح،املمكنمن.بهااملتعلقةاالختياراتأواملاليةاألوراقيفوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،

يقبلالتوضيحيالعرضهذاقبولب.أعالهاملذكورةاحملدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنعلىو.وتوزيعهالتوضيحيالعرض

 .هذااملسؤوليةإخالءمبحتوياتااللتزاماملستلم

املاليةأرباحشركةمنوحمددمسبقتوبمكأذنعلىاحلصولدونكليًاأوجزئيًاالنشرةهذهيفالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،خبالفيشرملما

لقدذلكخلالفاإلشارةتتمملما،أخرىحمليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومربجوشركةرويرتزشركةمنعليهااحلصولمتالتقريرهذايفالواردةالبيانات

صراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيثاألوقاتكافةيفبالدقةتتسمالوثيقةهذهحمتوياتأنمنللتحققكبرياجهدااملاليةأرباحشركةبذلت

الالنشرةهذهحتتويهااليتاملعلوماتمنيأمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغريأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكماضمنا،أمكانت

.املستقبليفإجراءاتإجراءأيالختاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامهاإىلالنشرةهذهتهدف
واالخنفاضلالرتفاععرضةمنهاتحققاملوالدخلاملاليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهميكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

السوقظروفحسب
احملتملةاالقتصاديةاملخاطرملحتاملستثمرينمبقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،خماطرةعلىينطوياألخرىاملاليةاألدواتوبعضاألسهميفاالستثمارأن

تنصح.استثماراتهمجيعخيسرقدأوتثمره،اسالذياملبلغمناقلمبلغًااملستثمريسرتدوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعارميكن.جزئيًا؛أوكليًاالستثمارهم

باملخاطراخلاصاإلفصاحقراءةمريناملستثمجيععلىوجيبإليه،بالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديداخلاصنيمستشاريهاستشارةمستثمركلاملاليةأرباحشركة

 .االستثمارعليهاينطوياليتالرئيسيةباملخاطراملتعلق

إخالء املسؤولية

اهلبوطإمكانية الصعود أو / املتوقعالعائد التوصية 

%15من القيمة العادلة أكرب املراكز زيادة

%14و % 15+ العادلة بني القيمة حياد

%15أقل من القيمة العادلة املراكز ختفيض

املنهجيةعنقلياًلختتلفقدليتااخلاصةتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

 .املذكورة

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

األحباثقسم 

research@arbahcapital.com:الربيد اإللكرتوني

 6483-3831-966+:ت

 قسم إدارة األصول

am@arbahcapital.com:اإللكرتونيالربيد 
 64-3831-966+55:ت
 

 قسم الوساطة

a.alsyari@arbahcapital.com: الربيد اإللكرتوني
 6490-3831-966+: ت

 

customercare@arbahcapital.com:خدمة العمالء 

المالية أرباح 
، 8807طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد

 .، اململكة العربية السعودية31492الدمام  
 800-433-7777: الرقم اجملاني

6444-831-13-966: ت

4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع

research@arbahcapital.com لمزيد من التقارير برجاء التواصل على اإليميل التالي   

mailto:research@arbahcapital.com

