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

صفحة ١

بنك البالد
النتائج األولية للربع الرابع 2015 

17 يناير 2016

بيانات السهم

١9.١ر.س.سعر اإلغالق

9,٥٥0مليون ر.س.الرسملة السوقية

٥00مليونعدد األسهم القائمة

40.6ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

١9.١ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

-2٣.٣%التغري يف السعر منذ بداية العام

١.٣مليونمتوسط القيمة املتداولة اليومية ملدة 6 أشهر

١.6٥ر.س.الربح للسهم املتوقع للعام 20١6

SEALBI AB.1140رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

املصدر: تداول، * السعر كما يف ١4 يناير 20١6

بنية املساهمة )٪(

١8%رشكة محمد ابراهيم السبيعي واوالده

١١%رشكة عبدالله ابراهيم السبيعي االستثماريه

١0%خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي

6١%الجمهور/آخرون

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة

2017 متوقع2016 متوقع

١١.69.١مكرر الربحية )مرة(

١.4١.٣مكرر القيمة الدفرتية )مرة(

4.4%٣.٥%عائد توزيعات األرباح اىل السعر )%( 

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس

املصدر: بلومربغ

ملخص التوصية

احتفاظالتوصية

2٧السعر املستهدف )ر.س.(

40%التغري

أقل من التوقعات، لكن بعض االرقام تثير اإلعجاب

جاء صافي ربح الربع الرابع 2015 أقل من توقعاتنا بالرغم من تفوق صافي دخل العموالت الخاصة

أعلن بنك البالد عن تحقيق صافي ربح للربع الرابع 20١٥ بقيمة 204 مليون ر.س. ليكون بذلك أقل من توقعاتنا ومن متوســط 

التوقعات)بلومبرغ( البالغة 2١6 ملين ر.س. على مســتوى صافي دخل الفوائد، تفوق البنك على توقعاتنا بمعدل ١2.١%، لكن 

لم تتحقق توقعاتنا بتعافي الربح من األنشطة التشغيلية االخرى. خالل الربع الثالث 20١٥، عانى البنك وكامل القطاع المصرفي 

الســعودي من انخفاض حاد في الربح التشغيلي من المصادر األخرى، والذي يعزى بشكل جزئي الى حلول فترات عطل االعياد 

خــالل الربع. وفقا لتعليق اإلدارة على إعــالن النتائج، كان هناك ارتفاع في الدخل من االســتثمار وتمويل األصول، الدخل من 

صرف العمالت األجنبية وزيادة طفيفة في الرســوم ودخل العمــوالت، حيث قابل ذلك انخفاض في الدخل من توزيعات األرباح 

وفي خســائر االستثمارات لغير أغراض المتاجرة.  بلغ الربح التشــغيلي من المصادر األخرى ما يقارب 2٧8 مليون ر.س. أقل 

من توقعاتنا بشــكل كبير والبالغة ٣0٧ مليون ر.س. بينما ارتفعت المصاريف بشكل كبير عن توقعاتنا بسبب ارتفاع مصاريف 

االطفاء وارتفاع مصاريف الموظفين. 

أداء قوي صافي الدخل من العموالت الخاصة، القلق من ارتفاع التكاليف

كان أداء الدخــل من العموالت الخاصة قويا بدعم من النمو في القروض والزيادة في ســعر الفائدة خالل الربع الرابع 20١٥. 

اتســعت محفظة القروض خالل العام 20١٥ بنسبة 20% عن العام السابق كما اتســعت عن الربع السابق بمعدل 6% بالرغم 

من المخاوف حول تباطؤ نمو القطاع. ارتفع ســعر الفائدة على القروض بين البنوك السعودية – سيبور بمقدار 20 نقطة في 

المتوســط خالل الربع الرابع 20١٥. هذا اإلرتفاع الكبير لسعر سيبور في ديســمبر 20١٥ وتوقعنا بارتفاع في أسعار الفائدة 

خالل العام 20١6 تدفع باتجاه نمو في صافي دخل العموالت الخاصة. نحن نعتقد أن بنك البالد يتمتع بمركز مالي يحتوي على 

سيولة مرتفعة نسبيا بدعم من النمو القوي في األرباح نتيجة لزيادة نشاط االقتراض ما بين البنوك خالل الربع. ارتفعت الودائع 

أيضا للعام 20١٥ عن العام الســابق بمعدل ١٥% وبمعدل ٣% للبرع الرابع عن الربع السابق، ليصل معدل القروض إلى الودائع 

8١%. تفوق النمو في الودائع والقروض لدى بنك البالد على بقية البنوك التي أعلنت نتائجها للربع الرابع 20١٥ حتى اآلن، وهو 

نمو جيد بالنظر إلى بيئة االقتصاد الكلي الحالية. أدى ارتفاع تكاليف اإلطفاء والموظفين إلى تراجع صافي الربح. معدل التكلفة 

إلى الربح مرتفع لدى بنك البالد، وهو معدل نتوقع أن يكون ارتفع مجددا خالل الربع الرابع 20١٥.

التوصية “احتفاظ” مع سعر المستهدف بقيمة 27 ر.س. للسهم

ســنقوم بتحديث نموذجنا للتقييم وتوقعاتنا بعد أن يتم اإلعالن عن كامل القوائم المالية في وقت الحق هذا الشهر. على العموم، 

وبصرف النظر عن انخفاض صافي الربح  بشــكل كبير عن التوقعــات، جائت اتجاهات القطاع من خالل هذه النتائج بالتوافق 

مع توقعاتنا الرئيسية للقطاع. نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع هامش صافي الفوائد للقطاع؛ على الجانب اآلخر 

نحن نتوقع نمو أبطأ للدخل من غير الفوائد، باإلضافة الى تباطؤ النمو في الودائع والقروض مع تراجع كبير في تكلفة المخاطر. 

من وجهة نظرنا، إن أثر ارتفاع أســعار الفائدة سيحد من أثرالسلبيات. ما زلنا نعتقد أنه في ظل البيئة الحالية لالقتصاد الكلي 

والقطاع المصرفي سوف يتفوق مؤشر القطاع في األداء على مؤشر السوق الرئيسي. 
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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 الربع

التغري ٪
التوقعات  متوسط 

التغري ٪

غ/م١2.١ 2٧٧ ٥.6١٥.4 269  294  310 صايف الدخل من الرسوم

-9.6 ٣0٧ ١.94.4 266  2٧٣  278 إيرادات التشغيل األخرى

2.6 ٥٧٣ 0.٧ ٥84 ٣.89.9 ٥٣٥  ٥66  588 اجمايل الدخل

 ٣68 ٥.٧٣4.١ 286  ٣6٣  384 مصاريف التشغيل

-5.5 216 -5.5 216 -0.517.9 249  203  204 صايف الربح

٣.٥١٣.2 4٥,2٣0  49,496  51,220 اجمايل األصول

١١.9-6.8 2,6٣٥  ٣,١6٣  2,949 االستثمارات

6.١20.8 28,٣٥٥  ٣2,289  34,255 صايف القروض

٣.6١4.9 ٣6,٧24  40,٧١٧  42,179 الودائع

 0.٧٧  0.٧9  0.81 القروض اىل الودائع

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

amehboob@fransicapital.com.sa
+966 ١١ 2826840
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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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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


