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الرشكة السعودية للتسويق - أسواق املزرعة
النتائج األولية للربع األول ٢٠١٦ 

٢٠ ابريل ٢٠١٦

املزرعة مؤرش السوق الرئييس
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املصدر: بلومربغ، تداول

تعافي متوسط المبيعات لكل متجر

أعلنت أسواق المزرعة عن نتائجها األولية للربع األول 20١6 بعد اغالق السوق يوم أمس، حيث بلغت ربح السهم 0.٧٣ ر.س. 

)أقل بنسبة ١2% عن الربع المماثل من العام الســابق( اقل من توقعاتنا بصافي ربح للسهم يبلغ 0.٧9 ر.س. نتيجة ارتفاع 

المصاريف التشــغيلية. من المتوقع حدوث تعافي للتراجع في متوســط مبيعات المتجر عند عند وصول المتاجر الى مرحلة 

النضوج بعد االفتتاح. نحــن نتطلع خالل األرباع القادمة الى الحفاظ على صافي الهوامش عند معدل يتراوح ما بين ٥% الى 

6%. في ظل بيئة تباطؤ اإلنفاق االســتهالكي، تعتبر أسواق المزرعة من الشــركات المقاومة للتغيرات. نستمر في التوصية 

“شراء” بسعر مستهدف ٥9 ر.س. للسهم عند مكرر ربحية متوقع للعام 20١6 بمقدار ١٧.9 مرة.

يجب أن تدعم المتاجر االضافية نمو المبيعات

وصل عدد المتاجر خالل الربع ٥٧ مقابل ٥2 في العام الماضي. تراجعت المبيعات لكل متجر بمعدل ٣%، األمر الذي قد يكون 

بسبب انخفاض اإلنفاق االستهالكي. عموما، نعتقد أن المتاجر الجديدة تستغرق ما يقارب العامين لتصل إلى مرحلة النضج، 

تحديدا في المناطق الوســطى والغربية والذي من شأنه أن يرفع من معايير األداء. جاءت قيمة إجمالي المبيعات 482 مليون 

ر.س. )ارتفاع بنســبة 6% عن الربع المماثل من العام السابق و2% عن الربع السابق( اقل من توقعاتنا بمعدل ٥%. في وجهة 

نظرنا، نعتبر كل من أسواق المزرعة والعثيم بمثابة معيار لمعنويات المستهلك.

هامش إجمالي الربح أفضل بشكل طفيف من العام السابق

تم تســجيل نفقات اإلستئجار من ضمن تكلفة المبيعات، والتي قد تكون عامل رئيسي في تراجع اجمالي هامش الربح للربع 

الثاني على التوالي والذي وصل الى 2٣% بدال من 24% في الربع السابق. جاء الهامش التشغيلي بمعدل 6.0 أقل من توقعاتنا 

البالغة ٣.%6.

تتجه التكاليف إلى النفقات

 كما أشــرنا سابقا، يمكن أن ترتفع مصاريف الخدمات العامة خالل األشــهر المقبلة، كما اشارت الشركة الى ارتفاع األجور 

بمقدار 8 مليون ر.س. مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، بدعم من مساهمتها في سعودة الوظائف. 

صافي الربح اقل من التوقعات

كنــا نتوقع ان يتم تحقيق صافي ربح بقيمة 28 مليون ر.س. بينما جاء صافي الربح الفعلي بقيمة 2٥ مليون ر.س. )تراجع 

بنســبة ١2% عن الربع المماثل من العام السابق وارتفاع بنسبة ٣١% عن الربع السابق(. نعتقد انه يكمن الحفاظ على هامش 

صافي الربح ما بين ٥% الى 6% نظرا لتغير البيئة التنظيمية. كان أداء الربع األول اجماال مقبوالً. مع تزامن شــهر رمضان في 

الربع الثاني، يجب ان يســاعد تأثير المبيعات والمصروفات على تحديد اتجاه اوســع لقطاع االستهالك. نستمر في التوصية 

“شراء” بسعر مستهدف ٥9 ر.س. للسهم. 
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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 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

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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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 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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