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 الثاني الربع في مرضية غير نتائج 
 توقعاتنا عن كبير بفارق العام هذامن  الثاني لربعللاير  مليون 5 قدرها خسائر عن السعودي الخزف شركة أعلنت

 األربعة خالل الثالثة خسارتها يمثل ضعيفا   ربعا   شهدت الشركة أن نرى األولى النظرة من. المحللين وتوقعات
 األول الربع أرباح كانت. لاير مليون 22 مستوى الماضية شهر 21الـ خالل الخسائر بلوغ مع الماضية أرباع

 األرباح مع. عند مستوى منخفض األرباح باستثنائها كانت ستظل متكررة، غير دخل ببنود بشكل جزئي مدفوعة
 تقديراتنا بمراجعة قمنا. القادمة األرباع في النمو في صعوبة الشركة تواجه قد القطاع تباطؤ واستمرارية الضعيفة

 نبقي لكن سابقا ، لاير 12 من لاير 12 إلى للسهم المستهدف السعركما خفضنا  1122 عام حتى 1122 عام من
 نظرتنا العالقة ذات األخرى والقطاعات اإلسمنت قطاع في الهابطة األرباح اتجاهات تؤيد. بالحياد توصيتنا على

 مكرر من أعلى مستوى عند مرة 6..6 يبلغ 1122 لعام متوقع ربحية مكرر عند السهم يتداول. للقطاع التشاؤمية
 .بالحياد نوصي. الحالي األرباح اتجاه مع مبرر غير أمر يعد مما مرة، 22.1 البالغ العام المؤشر

 التوقعات مع اإليرادات تماشي
 لاير، مليون 1.2 البالغة توقعاتنا من قريبة لاير مليون 125 البالغة 1122 عام من الثاني الربع إيرادات أتت

 رمضان لشهر الجزئي التأثير أن نعتقد. ربعي أساس على% 21 وبنسبة سنوي أساس على% 12 نسبته بتراجع
 السلبي التأثير يزال ال ذلك، إلى باإلضافة. اإليرادات على أثره ظهر قد البناءأعمال  نشاط في والتباطؤ المبارك
. المنافسة مستويات ارتفاع ظل في البيع أسعار على يؤثر السعودي البالط سوق في واإلسبانية الصينية للواردات

 هاولكن الطويل، المدى على اإلسكان قطاع في التطورات من المستفيدين أحد تكون قد الشركة أن جديد من نؤكد
 %.51 نسبة االستيراديمثل فيه  سوق في النمو محدوديةفي ظل صعبة  مهمة تعد

 كبيرة تحديات يواجه السيراميك قطاع
 ربعي، أساس على% 22 و سنوي أساس على% 21 بنسبة اإلجمالي دخلها في ا  انخفاض الخزف شركة شهدت

 ارتفاع أدى. لاير مليون 61 البالغة تقديراتنا معبذلك  لتتماشى الثاني، الربع في لاير مليون 66 إلى صللي
 ا  انخفاض الفترة التي شهدت في ،%26 مستوى اإليرادات من المبيعات تكلفة نسبةلتبلغ  ،الثابتة التكاليف مستويات

 بشكل منخفضا   ،%12.2 إلى ليصل أساس نقطة 221 بمقدار اإلجمالي الهامش انخفاض إلى اإليراداتفي 
 الذي السيراميك قطاع من الهوامش انخفاض نتوقع. 1126 عام من الثاني الربع فيالمحقق  %12.1 عن ملحوظ
% .2 مستوى إلى ينخفض أن المتوقع ومن 1126 عام من الثاني الربع في% 11 مستوى من كبير تراجع شهد
 مستوى حول السخانات قطاع هوامش تبقىأن  المتوقع من ذلك، إلى باإلضافة. 1122 عام من الثاني الربع في
 .المفصلة المالية القوائم من الوضوح من المزيد بانتظارنحن  الثاني، الربع في% 15

 الهوامش راجعت استمرار
 %61 بنسبة ا  منخفض لاير، مليون 11 البالغة بتقديراتنا مقارنة لاير مليون 2 بقيمة تشغيليا   دخال   الشركة حققت
 البيع، تكاليف في متكافئ غير ارتفاع سيناريو بسبب وذلك سنوي، أساس على %1.بنسبة و ربعي أساس على
 أن نعتقد. على أساس ربعي %21 بنسبة اإليرادات اضانخف مقابل ربعي أساس على %2 بنسبة نموا   شهدت حيث

 بمقدار التشغيل هامش تراجع من يتضح ما وهو الثاني، الربع خالل كبير بشكل ارتفعت البيع أسعار خصومات
 أتى. الثاني الربع في %1.6 إلى اإلجمالي الهامش أقل في انخفاض مقابل السابق بالربع مقارنة أساس نقطة 511
 دخلال صافي بلوغ إلى تقديراتنا أشارت ثحي لنا، سلبية كمفاجأة لاير مليون 5 يبلغ خسارة لصافي الشركة تحقيق
 .السابقة المستويات نفس عند الهامش بقاءب توقعنامع  لاير مليون 22

 بالحياد توصيتنا على نبقي
 الوقت في األرباح تحسن نتوقع ال أننا حيث سابقا ، لاير 12 من لاير 12 إلى للسهم المستهدف السعر بمراجعة قمنا

 في نموا   الشركة لتشهد كاف   بشكل ليس لكن ،مشجعة اإلسكان قطاع في المؤخرة اإلعالنات أن نجد. الحالي
 الحين ذلك حتى ،نااتتقييم بإعادة لنقوم القادمة أرباع ثالثة إلى للربعين سننتظر. المنافسة اشتداد إلى نظرا   اإليرادات

 .بالحياد التوصية على نبقي
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 1122يوليو 12 في سعرال 73.72

 العائد المتوقع لسعر السهم %(9.0)

 عائد األرباح الموزعة 9.9%

 إجمالي العوائد المتوقعة %(9.0)
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   51أعلى/أدنى سعر خالل  0/22.3..3

 )مليون لاير( القيمة السوقية 07333

 )مليون لاير(قيمة المنشأة   .7707

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 50

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  83.8%

 (شهر 21)متوسط حجم التداول اليومي  39.,702

SCERCO AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 1027لعام  الثانيالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 790 732

 اإلجمالي الدخل 7. ..

 التشغيلي الدخل 77 3

  صافي الدخل 00 (2)

 )لاير(ربحية السهم  9.77 (9.09)
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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر  12 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  12 2016 2017* 2018*    

صوللعائد على متوسط األا %1 %1 %1  اإليرادات  1,304  1,154  1,234  

 EBITDA**  265  154  253  العائد على متوسط حقوق الملكية %1 %1 %2

x37.1 x68.6 x54.9 صافي الدخل  25  20  37  مكرر الربحية 

x0.7 x0.7 x0.7 لاير( ربحية السهم  0.50  0.40  0.74  مكرر القيمة الدفترية(  

x8.5 x13.9 x8.1 **EBITDA / لاير( أرباح السهم الموزعة  0.50  0.00  0.50  قيمة المنشأة(  

x1.7 x1.9 x1.6 المنشأةقيمة  / اإليرادات )لاير( القيمة الدفترية للسهم  37.50  37.90  38.14    

              
 * متوقعة

واالستهالك الزكاة واإلهالك* الدخل قبل المصروفات البنكية و*  

 * متوقعة 

واالستهالك اإلهالكبل المصروفات البنكية والزكاة و** الدخل ق  
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 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %25+أكبر من 

% و      25إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 25% 
 تحت المراجعة/ مقيد %25 -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

 

اتخذت كل العناية المعقولة 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

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

ع أو د أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيالخصوص، الرياض المالية ال تتعه

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

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

ويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محت

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

اض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الري

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

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في هذه 

. األداء السابق ليس بالضرورة 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

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

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

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

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .اعد ولوائح حقوق الطبع والنشريحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القوال 
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