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صفحة ١

الرشكة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية)سدافكو(
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٢٧ يوليو ٢٠١٦
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٢٠
١٥

بر 
تو

أك

٢٠
١٦

ير 
ربا

ف

٢٠
١٦

س 
ار

م

٢٠
١٦

ل 
ري

أب

٢٠
١٦

و 
ماي

٢٠
١٦

و 
ني

يو

٢٠
١٥

و 
ولي

ي

٢٠
١٦

و 
ولي

ي

٢٠
١٥

س 
سط

أغ

٢٠
١٥

رب 
تم

سب

٢٠
١٥

رب 
فم

نو

٢٠
١٥

رب 
سم

دي

٢٠
١٦

ير 
ينا

مؤرش قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
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املصدر: بلومربغ، تداول

تحكم جيد في التكاليف

يشير تراجع المبيعات على وجود حذر من جهة المستهلك الذي خفف من اإلنفاق على األغذية حتى أثناء شهر رمضان المبارك، 

األمر الذي لم يحدث خالل الســنين الماضية. نحن نرى أن األمر ال يقتصر على سدافكو فحسب، لكنها في وضع جيد مكنها 

من التعامل مع التحديات حيث قامت بخفض التكاليف بشكل كبير، كما دعمها تحسن أسعار السلع. تفوق ربح السهم البالغ 

2.6٥ ر.س. )نمو 4٧% عن الربع المماثل من العام الســابق( على توقعاتنا بربح ســهم ١.84 ر.س.، وذلك نتيجة لتحقيق 

هوامش إجمالية أعلى بكثير من المتوقع. نكرر التوصية لســهم الشركة على أساس “شراء” مع سعر مستهدف ١60 ر.س. 

للسهم.

انخفضت المبيعات بنسبة ٦% عن الربع المماثل من العام السابق

كان تراجع المبيعات بنســبة 6% عن الربع المماثل من العام الســابق إلى 49١ مليون ر.س. مفاجأة، خاصة مع حلول شهر 

رمضان المبارك خالل الربع محل المراجعة. أشــار تعليق إدارة الشــركة على النتائج إلى عدد من العوامل التي أثرت على 

المبيعات، منها: انخفاض اإلنفاق االســتهالكي، الترويج من خالل تخفيض األسعار وتراجع المبيعات من التصدير. بالرغم 

من توقعنا بعض الترشــيد في اإلنفاق االســتهالكي، لكن التراجع يشير إلى حرص أكبر في اإلنفاق من المستهلك. نحن نرى 

أن المســتهلك قام بترشيد حجم السلة االســتهالكية بدال من ملئها بالكثير من األصناف كما كان الحال خالل أشهر رمضان 

السابقة. أيضا، تأكد وجود منافسة سعرية من قبل المنتجين اآلخرين ومتاجر التجزئة.

الهوامش اإلجمالية تخفف من ضعف المبيعات

كانت قوة هامش إجمالي الربح مفاجأة إيجابية، حيث بلغت 42% مقابل تقديرنا بهامش ٣4% كما صاحب ذلك تســارع في 

انخفاض تكاليف المواد األولية . بلغ الربح اإلجمالي 20٧ مليون ر.س. أعلى من توقعاتنا بنسبة ١0% )ارتفاع بنسبة ١٥% عن 

الربع المماثل من العام الســابق( مما خفف من أثر ضعف المبيعات . قامت الشركة بالحد من تأثير ارتفاع الطاقة، كما نرى 

أنه يتعين عليها االستمرار في االستفادة من قوة الهوامش طالما استمر انخفاض تكاليف السلع.

تفوق صافي الربح بقوة مرة أخرى

تفوق صافي الربح للربع الثاني على التوالي حيث تســتفيد سدافكو من انخفاض تكاليف السلع. بلغ صافي الربح 86 مليون 

ر.س. )ارتفاع بنســبة 4٧% عن الربع المماثل من العام الســابق(، لتتفوق على توقعاتنا البالغة 60 مليون ر.س. استمرار 

التحكم بالتكاليف يشير إلى استقرار األعمال. 

مكانة دفاعية قوية

نستمر في إعجابنا بأعمال الشــركة المقاومة للتغيرات في سوق متقلب يتأثر بثقة المســتهلك. استطاعت الشركة من بناء 

الوضع النقدي ليصل إلى 240 مليون ر.س. وذلك بدعم من انخفاض المديونية وعدم وجود التزامات إنفاق رأسمالي كبير. من 

المرجح إعادة توزيع النقد إلى المساهمين عن طريق رفع توزيعات األرباح، على الرغم من أننا نفضل أن نرى إعادة االستثمار 

لتعزيز المبيعات. نعتقد أن سعر السهم جاذب كما يشكل حاجز من خطر االنخفاض.
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صفحة 2

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.

السعودي الفرنيس كابيتال 
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صفحة ٣

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 إىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت إىل 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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