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قطاع الشحن البحري - يبحر مع التّيار

يعترب قطاع النقل البحري من أكرث القطاعات املترضرة خالل األزمة العاملية األخرية. إال أن بوادر التعايف بدأت تظهر خالل عام 2010 من 

ناحية ربحية الرشكات والتي انعكست إيجاباً عىل أسهمها ومن املتوقع أن يستمر هذا التحسن يف األعوام املقبلة، بفضل زيادة نسبة 

الطلب العاملي عىل الشحن البحري أكرث من نسبة زيادة العرض.

متوسط زيادة العرض والطلب خالل السنوات القليلة القادمة

نسبة العرضنسبة الطلبأسطول

%3.5%4.0السفن العمالقة لنقل النفط الخام

%3.1%4.7البرتوكيمياويات

%1.4%3.2الغاز املسال

%4.5%8.4الحاويات

نتوقع أن تكون منطقة الخليج العريب من أكرب املستفيدين من هذا التحسن بفضل:

 نقل البرتول والغاز املتمركزين يف هذه املنطقة إىل أقطار العامل.

 زيادة الطاقة اإلنتاجية ملصانع البرتوكيمياويات والحاجة إىل نقل هذه املنتجات إىل الخارج.

 نشاط القطاع العمراين، خاصة يف السعودية وقطر.

جميع هذه العوامل تساعد يف زيارة عائدات رشكات النقل البحري إال أننا نتوقع زيادة املصاريف أيضاً خاصة بسبب زيادة أسعار الوقود 

ونقص عاملي يف طواقم السفن، مام يؤدي إىل زيادة رواتبهم )الجدير بالذكر أن مصاريف الطاقم تشكل %40 من املصاريف التشغيلية(.

تغطية جديدة

ربحية السهم 2011 مربحية السهم 2010 ماإلرتفاع املتوقعالسعر املستهدفالتصنيفالرشكة

0.0049 د.أ.0.0053 د.أ.%0.49317 د.أ.تجميعالخليج للمالحة

تغيري التوقعات

ربحية السهم 2011 مربحية السهم 2010 م

جديدقديمجديدقديماإلرتفاع املتوقعالسعر املستهدفالتصنيفالرشكة

1.45 ر.س.2.01 ر.س.1.39 ر.س.1.58 ر.س.%23.6352 ر.س.رشاءالنقل البحري

1.47 ر.ق.2.57 ر.ق.1.41 ر.ق.2.51 ر.ق.%29.5148 ر.ق.رشاءناقالت
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الرشكة الوطنية السعودية للنقل البحري

طاقة تحرك العامل
أعددنا تقرير عن الرشكة الوطنية السعودية للنقل البحري، يف 19 مارس 2010. إاّل أن تغريات جذرية حدثت من ذلك الوقت أهمها:

 إلغاء عقود رشاء سبع سفن لنقل البرتوكيمياويات كانت من املقررة أن تسلم خالل عام 2010.

 التعاقد لرشاء ثالث سفن برتوكيمياويات.

 األعالن عن آلية تأسيس رشكة مخصصة لنقل البضائع.

 تعايف سوق ناقالت النفط الخام الضخمة أرسع من املتوقع بفضل قانون املالحة العاملية.

واحدة من كربى رشكات الشحن العاملية
ناقلة  تستلم 12  أن  املتوقع  إنه من  البرتوكيمياويات. كام  لنقل  ناقلة مخصصة  إىل 13  إضافة  نفط عمالقة،  ناقلة  الرشكة 17  متتلك 

برتوكيمياويات يف األعوام الثالثة القادمة.

مزيج مثايل
من أصل ناقالت النفط الخام الضخمة جداً السبع عرشة التي متلكها الرشكة، تعمل 11 منها يف السوق اآلين، وتستفيد من أي ارتفاع يف 

أسعار الشحن بعد التدهور الذي عرفته يف العام 2009. أما األسطول البرتوكيميايئ، فهو مؤجر بالكامل بعقود طويلة األمد. لذلك فإن 

املزيج الراهن يؤّمن للرشكة تدّفقاً نقدياً ثابتاً نسبياً، مع فرصة االستفادة من أي تحّسن يف أسعار الشحن.

العمل يف مجاالت تكميلية
الرشكة الوطنية للنقل البحري يف صدد إنشاء رشكة لنقل البضائع. كام أنها متتلك نسبة 30.3% من أسهم رشكة برتديك، وهي رشكة دولية 

تعمل يف مجال نقل غاز البرتول املسال.

ال غنى عن املخاطر
ال تزال أسعار الشحن تشهد تقلبات متتابعة. إضافة إىل ذلك قد يحصل تأخري يف تسلم الناقالت املقرر استالمها يف األعوام القادمة، مام 

قد ينعكس سلباً عىل عائدات الرشكة.

سهم الرشكة يتداول دون قيمته الفعلية
استناداً إىل املستجدات التي حصلت من حني تغطيتنا السابقة للرشكة، نعيد تقييم سعر الرشكة عند  23.63ر.س. للسهم الواحد 

)25.46 ر.س. سابقاً( أعىل بنسبة %52 من السعر الحايل ونجدد توصيتنا برشاء السهم.

 التقديرات املالية

2014 م 2013 م 2012 م 2011 م 2010 م 2009 السنة

3,034 2,793 2,576 2,315 2,135 1,675 العائدات )مليون ر.س.(

653 583 542 458 437 363 صايف الدخل )مليون ر.س.(  

2.07 1.85 1.72 1.45 1.39 1.15 ربحية السهم )ر.س.(

8.44 9.46 10.17 12.04 12.60 15.20 مكّرر  الربحية
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الخليج للمالحة - ينتظرها مستقبل من التحديات
توسع األسطول

متتلك رشكة الخليج للمالحة ست سفن لشحن البضائع وأربع سفن لشحن البرتوكيمياويات. كام أنها متتلك سفينة ضخمة لنقل النفط 

الخام وهي تقوم ببناء سفينتي نفط عمالقة تسلم عام 2012. كام أعلنت الرشكة أنها بصدد رشاء سفينة نفط عمالقة ومن املتوقع أن 

تسلم خالل الشهر املقبل.

مزيج جيد
يف حني أن سفن البرتوكيمياويات مؤجرة بعقود طويلة األمد، ُيشّغل باقي األسطول يف السوق الفورية وبالتايل تؤمن الرشكة مردود مايل 

ثابت إضافة إىل استفادتها من أي تحسن يف أسعار النقل البحري.

أرباح غري مستقرة
تبقى مشكلة املصاريف إحدى أكرب املشاكل التي تعرتض الرشكة حيث ارتفعت بنسبة تفوق نسبة العائدات )زادت املصاريف 75% 

من عام 2007 إىل عام 2009، يف حني أن العائدات زادت فقط %24(. هذا التفاوت يف نسب التغيري بني املصاريف والعائدات يؤدي إىل 

تذبذب حاد يف ربحية الرشكة.

9 أشهر 200820092010

%9%18%46هامش الربحية

%3%8%37صايف هامش الربحية

عمليات رشاء وبيع السهم
تّم اإلعالن خالل عام 2010 عن كمية كبرية من العمليات التي قام بها مّطلعون يف الرشكة، والالفت يف األمر أن عمليات البيع األخرية 

حصلت عىل أسعار أدىن من عمليات الرشاء، مام انعكس سلباً عىل سعر السهم.

تقييم عادل للسهم
استناداً إىل املعطيات املعلنة من قبل الرشكة، نقّيم سعر الرشكة عند 0.493 د للسهم الواحد، أعىل بنسبة %17 من السعر الحايل 

ونويص بتجيع السهم عند هذه املستويات.

 التقديرات املالية

2014 م 2013 م 2012 م 2011 م 2010 م 2009 السنة

550 511 431 367 323 338 العائدات )مليون د.(

57 53 38 8 9 27 صايف الدخل )مليون د.(  

0.0345 0.0322 0.0231 0.0049 0.0053 0.0160 ربحية السهم )د.(

12.28 13.13 18.28 87.04 79.88 26.37 مكّرر  الربحية
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رشكة قطر لنقل الغاز – ناقالت

الشفافية تحرك سعر السهم
أعددنا تقرير عن ناقالت يف 10 أكتوبر 2009 حددنا فيه سعر السهم العادل للرشكة عند 44.35 ر.ق. وقلنا أن الشفافية هي العامل 

األسايس لتحريك سعر السهم. منذ ذلك الوقت، حصلت تغريات أساسية من ناحية الوضوح يف عمليات الرشكة، أهمها:

� العائدات املالية من السفن اململوكة جزئياً أصبحت أكرث وضوحاً، خاصة وأن الرشكة متتلك 29 ناقلة مشرتكة مع أطراف أخرى. 

العائدات من هذه السفن تسجل حسب نسبة امتالك ناقالت لها.

 أقرت الرشكة توزيعات نقدية غري متوقعة لعام 2009 بلغت 0.5 ر.ق للسهم ومن املتوقع أن تستمر الرشكة يف هذه اإلسرتاتجية.

 وضوح الفائدة املستحقة عىل القروض التي أخذتها الرشكة من أجل متويل عملية رشاء السفن وبناء الحوض الجاف.

أكرب رشكة لنقل الغاز املسال
متتلك ناقالت أسطوالً مؤلفاً من 54 ناقلة. 25 منها مملوكة كلياً للرشكة ومتتلك معدل حصة %43 يف الناقالت ال29 املتبقية. وهي بالتايل  

تستحوذ عىل أكرث من %17 من حجم األسطول العاملي.

العمل يف مجاالت تكميلية
تعمل الرشكة عىل بناء حوض لصناعة وصيانة السفن، وقد تّم إنجاز 3 من أصل 5 مراحل. كذلك متتلك ناقالت حصة %50 من 4 سفن 

لنقل غاز البرتول املسال. 

مخاطر الرشكة
ال يخلو األمر من أن بعض املخاطر قد تعرتض الرشكة )تغيري الفوائد عىل القروض املعطاة من الرشكة أو إعادة تقييم محفظتها املالية(

أو املستثمر )نقص الشفافية املالية(.

سهم الرشكة يتداول تحت قيمته الفعلية
استناداً إىل املستجدات التي حصلت من حني تغطيتنا السابقة للرشكة، نعيد تقييم سعر الرشكة عند  29.51ر.ق. للسهم الواحد 

)44.35 ر.ق. سابقاً( أعىل بنسبة %48 من السعر الحايل ونجدد توصيتنا برشاء السهم.

 التقديرات املالية

2011 م 2010 م 2009 السنة

3,376 3,157 1,914 العائدات )مليون ر.ق.(

815 782 588 صايف الدخل )مليون ر.ق.(  

1.47 1.41 1.06 ربحية السهم )ر.ق.(

13.59 14.17 18.82 مكّرر  الربحية
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