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 للنتائج في الربع الثاني متواصلتفوق 
 ألرباح تسجيلها مع ،2017 عام من الثاني للربع األولية نتائجها عن للبتروكيماويات السعودية كيان شركة أعلنت
 لتفوق للسهم، لاير 0.16 السهم ربحية بلغت. األخيرة ثالثةال إلى ربعينال مدى على تقديراتنا لتفوق مفاجئة
 من األول الربع في حدث ما مثل التوالي، على للسهم، لاير 0.13و لاير 0.11 البالغة المحللين وتقديرات تقديراتنا

 أعلى تشغيل معدالت( 1: هي 2017 عام من الثاني للربع القوية للنتائج الرئيسية العوامل أن نعتقد. 2017 عام
 كبير تحسن وسط متواصل بشكل مستقرة تشغيل هوامش( 2 كبيرة إنتاج أحجام بذلك الشركة لتسجل المتوقع من
 اإليرادات تفوق يشير( 3 توقعاتنا مع متماشية لتأتي ،2016 عام من الثاني الربع عن أساس نقطة 550 قدره
 مع ،2019 - 2017 بين ما للفترة تقديراتنا بمراجعة قمنا. جيدة بيع أسعار مع المبيعات أحجام ارتفاع إلى القوي

 مفاجآت أن نعتقد. 2017 عام من الثالث الربع في اللقيم لتسعير السماح فترة انتهاء قرب األخذ بعين االعتبار
 مع. سابقا   لاير 8.50 مقابل لاير 10.00 إلى المستهدف السعر رفعن تستدعي بأن األخيرين الربعين خالل األرباح

 للشركة القصير األرباح سجل في ظل مرتفعة وغير مبررة تبدو التقييمات أن حيث بالحياد توصيتنا على نبقي ذلك
 يبلغ 2017 لعام المتوقع الشركة لسهم الربحية مكرر أن من الرغم على ،(2016منذ الربع الثاني من عام )

 .بالحياد توصيتنا على نبقي. مرة 14.9 عند العام المؤشر مستويات بنفس مرة 15.0

 التوقعات تتجاوزإيرادات 
 أساس على% 13 نسبته وبانخفاض سنوي أساس على% 7 نسبته بارتفاع لاير مليار 2.31 اإليرادات بلغت

 أن نعتقد. التوالي على لاير مليار 2.12 و لاير مليار 1.88 البالغة المحللين وتوقعات توقعاتنا متجاوزة   ربعي،
 على% 14 بنسبة( الصين) الجاليكول إيثلين أسعار هبوط من بالرغم المبيعات أحجام ارتفاع من أتى قد التفوق
 جزئي بشكل استفادت كيان أن نعتقد كما. ربعي أساس على% 6 بنسبة إيثلين بولي أسعار وتراجع ربعي أساس
 .يوما   21 لمدة ينساب لشركة الجاليكول إيثلين مصنع إغالق بسبب اإلنتاج فجوة من

 بثماره يؤتي التشغيل معدالت ارتفاع
 على لتتفوق الربع لهذا النجاح تكرار إلى التشغيل معدالت رفع خالل من التكلفة تحسين على التركيز استمرار أدى

 نقطة 840 قدره بارتفاع ،%27 مستوى إلى اإلجمالي الهامش توسع إلى أدى الشيء نفس أن نعتقد. التقديرات
 نقطة 40 قدره طفيف بانخفاض السابق بالربع مقارنة مستقرا   كان أنه إال. 2016 عام من الثاني الربع عن أساس
 لاير مليون 619 اإلجمالي الدخل بلغ. ربعي أساس على% 13 بنسبة اإليرادات انخفاض من الرغم على أساس
 بنسبة انخفض أنه إال سنوي أساس على% 22 نسبته بارتفاع لاير، مليون 504 البالغة تقديراتنا على بذلك ليتفوق
 عام من الثالث الربع حتى منافسيها بعكس اللقيم أسعار في أعلى بخصم الشركة تتمتع. ربعي أساس على% 21

 .ربعي أساس على% 10 بنسبة البوتان أسعار انخفاض كبير بشكل الشركة ساعد فقد ذلك، إلى باإلضافة. 2017

 متتالية ألرباع تقديراتنا على األرباح تفوق
 حيث تقديراتنا، على بذلك متفوقا   الحالي، العام من الثاني الربع في لاير مليون 438 مستوى التشغيلي الدخل بلغ
 الهوامش تحسنت. ربعي أساس على% 21 بنسبة انخفاضه رغم سنوي، أساس على% 41 بنسبة نموا   شهد

 سجلت أنها حيث الحالي، العام من الثاني الربع في% 19 مستوى إلى لتصل أساس نقطة 550 بمقدار التشغيلية
 مسجال   االتجاه نفس الصافي الهامش اتبع التحسن، هذا ظل في. ربعي أساس على أساس نقطة 200 قدره انخفاضا  
 إلى ليصل السابق الربع عن أساس نقطة 60و الماضي العام من الثاني الربع عن أساس نقطة 630 بمقدار ارتفاعا  
 بلغت حيث األرباح، من متتالية أرباع خمسة كيان سجلت. الحالي العام من الثاني الربع في% 10.5 مستوى
 192 و لاير مليون 168 البالغة المحللين وتقديرات تقديراتنا على متفوقة لاير، مليون 242 الثاني الربع أرباح
 على% 149 بنسبة ارتفعت أنها إال ربعي، أساس على% 9 بنسبة انخفاضها من بالرغم. التوالي على لاير مليون
 .الحالي العام من الثاني الربع في سنوي أساس

  بالحياد التوصيةنبقي على  ،لاير 10رفع السعر المستهدف إلى 
 القوي األداء إثر على سابقا   لاير 8.50 مقابل للسهم لاير 10.00 إلى ورفعه المستهدف السعر بمراجعة قمنا

 القطاع في األفضل من السهم أداء كان. مرتفعة التقييمات كون ظل في بالحياد توصيتنا على نبقي أننا إال لألرباح،
 بنسبة المؤشر وارتفاع% 3 بنسبة القطاع ارتفاع مقابل الحالي العام من الثاني الربع خالل% 11 نسبته بارتفاع

 .بالحياد توصيتنا على نبقي لذلك اإليجابية العوامل أغلب تعكس الحالية التقييمات بأن نعتقد%. 6
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 يوليو 17 في سعرال 9.12

 العائد المتوقع لسعر السهم %9.6

 عائد األرباح الموزعة %0.0

 إجمالي العوائد المتوقعة %9.6
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  9.85/5.05

 )مليون لاير( القيمة السوقية 13,680

 )مليون لاير( ةمنشأقيمة ال 37,181

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 1,500

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  65.0%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  10,300,000

KAYAN AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2017لعام  الثانيالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 1,876 2,308

  إجمالي الدخل 504 619

 الدخل التشغيلي 341 438

  صافي الدخل 168 242

 )لاير(ربحية السهم  0.11 0.16
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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

األصول متوسط على العائد %2 %5 %5  اإليرادات 8,609 10,921 11,245   

الملكية حقوق متوسط على العائد %1 %4 %4   4,542 4,347 3,346 **EBITDA 

x14.3 x15.0 x102.1 الربحية مكرر الدخل صافي 134 912 957     

x0.5 x0.6 x0.6 الدفترية القيمة مكرر لاير() السهم ربحية 0.09 0.61 0.64    

x8.2 x8.6 x11.1 **EBITDA / المنشأة قيمة لاير() الموزعة السهم أرباح - - -     

x3.3 x3.4 x4.3 اإليرادات/  المنشأة قيمة لاير() للسهم الدفترية القيمة 15.37 15.98 16.62    

 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من  مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير

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

 .ات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقريرلهم استثمار

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

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

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

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

 .لمبلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من ا

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية 

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

  .ن مالئما لجميع االشخاصاليكو

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