
للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة ١

بنك الرياض
النتائج األولية للربع الرابع 2015 

19 يناير 2016

بيانات السهم

١١.١ر.س.سعر اإلغالق

٣٣,٣٣0مليون ر.س.الرسملة السوقية

٣,000مليونعدد األسهم القائمة

١8.0ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

١0.9ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

-١8.9%التغري يف السعر ألخر ٣ أشهر

0.9مليونمتوسط القيمة املتداولة اليومية ملدة 6 أشهر

١.44ر.س.الربح للسهم املتوقع للعام 20١6

SERIBL AB.1010رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

املصدر: تداول، * السعر كما يف ١8 يناير 20١6

بنية املساهمة )٪(

8%رشكة ماسك القابضة

22%صندوق االستثمارات العامه

9%رشكة النهله للتجاره واملقاوالت

١٧%املؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه

9%املؤسسة العامة للتقاعد

٣٥%الجمهور/آخرون 

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة

2017 متوقع2016 متوقع

6.9 ٧.٧ مكرر الربحية )مرة(

0.8 0.9 مكرر القيمة الدفرتية )مرة(

8.٧%٧.8%عائد توزيعات األرباح اىل السعر )%( 

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس

املصدر: بلومربغ

ملخص التوصية

تحت املراجعةالتوصية

غ/مالسعر املستهدف )ر.س.(

غ/مالتغري

أقل من التوقعات بنسبة ٨٪ بالرغم من اتساع هامش صافي الفوائد بمقدار 11 
نقطة أساس 

تراجع صافي الربح عن توقعاتنا وعن متوســط التوقعات بمعدل ٨٪. توافق صافي دخل العموالت الخاصة، جاء 	 

التراجع بسبب ضعف الربح من غير الفوائد بالرغم من انخفاض المصاريف عن توقعاتنا

توسع هامش صافي الفوائد بقوة )أعلى من الربع السابق بمعدل 11 نقطة أساس( بدعم من أداء الودائع القوي 	 

)أعلى من الربع السابق بمعدل 4.2٪( ونمو القروض )أعلى من الربع السابق بمعدل ٨.٪4(

تراجع صافي ربح الربع الرابع 2015 عن توقعاتنا

أعلن بنك الرياض عن تحقيق صافي ربح للربع الرابع 20١٥ بقيمة 8٥١ مليون ر.س. ليكون بذلك أقل من توقعاتنا ومتوســط 

التوقعات من بلومبرغ )بفارق يقارب 8% عن توقعاتنا ومتوســط التوقعات(. مــن جانب صافي دخل العموالت، جاء أداء البنك 

بالتوافق مع تقديراتنا، بدعم من ارتفاع هامش صافي الفوائد بمعدل ١١ نقطة أســاس. جاء تراجع أداء صافي الربح بســبب 

انخفاض الدخل من غير الفوائد عن الربع السابق بمعدل ١6%. وفقا العالن الشركة، ارتفع دخل رسوم الخدمات المصرفية نتيجة 

للنمو القوي في القروض األمر الذي خفض منه تراجع  أرباح االســتثمارات لغير أغراض المتاجرة وتوزيعات األرباح. ارتفعت 

المصاريف عن الربع السابق بمعدل ١0% بشكل عام، إن انخفاض مخصصات اطفاء القروض المتعثرة يؤكد مرة أخرى على أن 

جودة القروض في القطاع كانت جيدة. اتســاع هامش صافي الفوائد بمعدل١١ نقطة أساس مقابل ارتفاع معدل االقتراض بين 

البنوك الســعودية – سايبور بحدود 20 نقطة أساس يمثل أداء قوي، كما يشير أيضا إلى أن النمو في الودائع كان جزء منه نموا 

في الودائع ألجل. ارتفع أيضا معدل القروض الى الودائع البسيط عن الربع السابق بمقدار ٥٥ نقطة أساس.

ضعف الربح من غير الفوائد بينما استمرت جودة القروض 

كان الدخل من غير الفوائد ضعيفا بالرغم من ارتفاع الرســوم البنكية بدعم من اتساع محفظة القروض لدى البنك خالل الربع 

محل المراجعة. وفقا لتعليق اإلدارة على النتائج األولية، هذا التراجع كان نتيجة النخفاض الربح من االســتثمارات لغير المتاجرة 

وانخفاض توزيعات األرباح. هو نفس االتجاه الذي الحظناه في نتائج المصارف التي أعلنت نتائجها األولية حتى اآلن، ونرجح أن 

يسود هذا االتجاه  خالل العام 20١6 مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع توزيعات األرباح المتوقع في السوق بشكل عام. 

من جانب التكاليف، جاء انخفاض مخصص القــروض المتعثرة كمفاجأة إيجابية، وبينما نتوقع ارتفاع تكلفة المخاطرة خالل 

20١6، يبدوا أن جودة القروض الزالت حاضرة وأفضل من ما يشير إليه األداء السعري للقطاع. 

نضع السهم “تحت المراجعة”

منذ أن بدأنا بتغطية بنك الرياض بتوصية “بيع” وبســعر مســتهدف ١٣ ر.س. للسهم، تراجع سهم البنك بنسبة 20% )تراجع 

٣4% خالل ســتة شهور، تراجع ٣6% عن العام السابق(. سنقوم بتحديث نموذج التقييم بعد صدور كامل القوائم المالية للفترة 

لنتمكن بالتالي من إصدار توصية للســهم وفقا لتفاصيل األداء كما سيدخل ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في تقييمنا. 

سنقوم بإصدار التوصية بعد المراجعة.بينما يمثل التراجع في الربح من غير الفوائد بأكثر من المتوقع مصدرا للقلق، نحن نعتقد 

أن ارتفاع أسعار الفائدة  المنتظر بأكثر من المتوقع سيعوض هذا التراجع بشكل كبير. نحن نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 

خالل العام 20١6 إلى نمو صافي ربح الفوائد للقطاع ، بينما نتوقع تباطؤ في نمو الربح من غير الفوائد، تباطؤ في نمو الودائع 

والقروض، مع ارتفاع في تكلفة المخاطرة. 
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بنك الرياض مؤرش قطاع املصارف
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مليون ر.س.
الربع الرابع 

 2015

الربع 
الثالث 
2015

الربع الرابع 
2014

التغري 
عن الربع 
السابق ٪

التغري 
عن العام 
املايض ٪

توقعاتنا للربع 
الرابع 2015

التغري ٪
التوقعات  متوسط 

التغري ٪

غ/م٣.١ ١,٣0٥ 6.6١.٣ ١,٣28  ١,262  1,345 صايف الدخل من الرسوم

-29.0 ٧9١ -١٥.٧-6.٥ 66٧  60١  562 إيرادات التشغيل األخرى

-4.٥ ١,996 -9.0 2,096 -2.44.4 ١,99٥  ١,86٣  1,907 اجمايل الدخل

-9.8 ١,١٧١ 9.٥١2.9 9٣٥  964  1,056 مصاريف التشغيل

-٨.5 930 -٨.0 925 -19.7-5.3 1,060  ٨99  ٨51 صايف الربح

2١4,٥892.94.١  2١6,9٧٥  223,316 اجمايل األصول

-٥.١-٥.2 46,96٣  4٧,0١٥  44,552 االستثمارات

١٣٣,4904.88.4 ١٣8,004 144,674 صايف القروض

١64,0٧94.2١.8  ١60,4١٣  167,090 الودائع

 ٥2٣  ٥٥  8١.٣6  86.0٣  ٨6.5٨ القروض اىل الودائع

املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، **EBITDA: الربح قبل رضيبة الدخل والزكاة واالستهالك واإلطفاء حسب املصادر املتاحة ، غ/م: غري متاح.

عقيب محبوب

amehboob@fransicapital.com.sa
+966 ١١ 2826840



للجمهور

السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

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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السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

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

 سجل تجاري 1010231217

 صندوق بريد: 23454

 الرياض 11426 

اململكة العربية السعودية

 املركز الرئييس - الرياض 

اخالء املسؤولية


