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 مستويات دنيا جديدة للنفط خالل الربع األول

 بلغت حينما عام 21 خالل لها مستوى أدنى نتمزيج بر أسعار المست حيث 1026ام سعار النفط تراجعاً كبيراً مطلع عشهدت أ

 54,5, بلغ حينما طويلة فترة خالل له مستوى أدنى بلغ والذي ،السعودي األسهم سوق على بدورها وأثرت للبرميل دوالر 18

 لتالمس اً مجدد النفط أسعار تعافت ذلك، من الرغم على. على أثر تخوف المستثمرين من مزيٍد من التراجع في المستقبل نقطة

 أن حين في .النهج نفس البتروكيماوية المواد أسعار أتبعت بدورها فقدمع بلوغ نهاية الربع األول.  للبرميل دوالر 40 مستوى

من وجهة نظرنا أن عدم أتباع أسعار المواد البتروكيماوية  لحركة . النفط بأسعار مقارنة الوتيرة بنفس يكن لم العام المؤشر تعافي

 بالربع مقارنة% 6 بنسبة اإليثلين أسعار تراجعت ،بعالر هذا خالل. أسعار النفط ومالمستها لمستويات دنيا يعد أمراً إيجابياً 

، فقد %45 بنسبة النفط أسعار تعافتفي حين  .الماضي بالربع مقارنة% 5 بنسبة انخفضت البروبلين أسعار أن حين في الماضي

مؤشر قطاع الصناعات  كما تفوق أداءنقطة  65486المس مؤشر السوق السعودية مستوياته العليا خالل هذا الربع عند 

 هذا في التوالي على للطن دوالر 10, و للطن دوالر 888 والبروبلين اإليثلين أسعار متوسط بلغ. البتروكيماوية على أداء المؤشر

 .يناير شهر من األخير األسبوع في األسعار انهيار بعد أتت التي  المتحفظة تقديراتنا عن البعد كل بعيدة الربع،

 متوسط بلغ أن بعد مارس شهر في للطن دوالر ,11 مستوى إلى لتنخفض الربع، هذا في تراجعها الميثانول أسعار واصلت

 مزيج أسعار تهاوت. ,102 عام خالل للطن دوالر 841 ومستوى ,102 عام من الرابع الربع في للطن دوالر ,80 أسعاره

 بلغ حين في للبرميل دوالر 86 بلغ 1026 عام من األول الربع خالل أسعاره متوسط أن إال للبرميل، دوالر 18 لتبلغ برنت

 .,102 عام خالل للبرميل دوالر ,,ه السعري متوسط

 

 

 122 األول الربع في أسعارها متوسط بلغ فيما للطن دوالر ,25 عند لها مستوى أدنى وبلغت عالتراج اليوريا أسعار واصلت

 تراجع أكبر األمونيا أسعار شهدت. للطن دوالر 1,2 بلغت ماحين الماضي بالربع مقارنة% 28 بمقدار تراجعاً  ليمثل للطن، دوالر

 في للطن دوالر 442 بلغ أسعار بمتوسط مقارنة للطن دوالر 808 أسعارها متوسط ليبلغ الماضي بالربع مقارنة% 82 بنسبة لها

 .عكسية إتجاهات في المنتَجين أسعار تحرك شهد قد ,102 عام فإن تكاملية، منتجات كونهما من الرغم على. الماضي الربع

 

 

 

 

 

)دوالر للطن( 1: أسعار البتروكيماويات   شكل 

المصدر : بلومبيرغ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

400

600

800

1000

1200

1400

   -فبراير    -ديسمبر    -أكتوبر    -أغسطس    -يونيو    -أبريل 

البروبلي  ا ي يلي 

1026 أبريل 04  

سر عبدالرحمن بن أحمديا    
yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-11-203-6805 
 
 

 محمد فيصل بوترك
muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


 
 

 
 

 قطاع البتروكيماويات السعودي   

1026 األولالربع  –نظرة عامة تقرير   

                                    | 2 

  

 من. الماضي بالربع مقارنة% 5 بمقدار البروبلين أسعار انخفضت بينما% 6 بمقدار اإليثلين أسعار انخفضت ربعي، أساس على

 بسبب إال أنه عاود االرتفاع خالل الربع الماضي بالربع مقارنة% 11 بنسبة برنت خام أسعار متوسط انخفض فقد أخرى ناحية

مع نهاية  اإلنتاج تجميد حول محادثات في الرئيسيين المنتجين دخول إلى باإلضافة المتحدة الواليات في الحفر منصات عدد تراجع

 ليبلغ الماضي بالربع مقارنة% 28 قدره بانخفاض ،1008 عام منذ لها مستوى أدنى بلغت التي اليوريا أسعار بقلق نتابع. الربع

 .للطن دوالر 122 أسعارها متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : بلومبيرغ

)دوالر للطن( 2: أسعار اليوريا واألمونيا  شكل 
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)دوالر للطن( 3 : متوسط أسعار السلع  بشكل ربعي  شكل رقم 
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 6102 م  األولتقديرات نتائج الربع 

 عام، بشكل. 1026 عام مناألول  للربع بتغطيتها نقوم التي البتروكيماويات شركات لنتائج تقديراتنا أدناه 2 رقم الجدول يظهر

 خلفية على الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 28 بنسبة بتغطيتها نقوم التي الشركات إيرادات انخفاض إلى تقديراتنا تشير

. هذه المرة ال نتوقع حدوث أي استثناء مع انخفاض إجمالي اإليرادات البتروكيماوية المنتجات وأسعار النفط أسعار في التراجع

قيم للشركات التي أعلنت عن باحتساب أثر رفع تكلفة اللإلى تراجع األسعار فقد قمنا باإلضافة  .وصافي الدخل لجميع الشركات

 .لن تتأثر بعض الشركات من رفع تكلفة اللقيم مثل شركة كيان وسبكيم وينساب نظراً لالتفاقيات السابقة مع شركة أرامكو تأثرها.

% مقارنة بالعام الماضي في حين تشير التقديرات إلى تراجع صافي 5تشير تقديراتنا إلى أن تتراجع إيرادات شركة سابك بنسبة 

مع التراجع الحاد في . تكاليف المواد األولية سيقلص الهوامش ارتفاعمليار لاير حيث أن  1.5ليبلغ % 12دخل الشركة بمقدار 

ة السهم من % في حين أن ربحي18أسعار اليوريا في هذا الربع، فمن المتوقع أن تسجل إيرادات شركة سافكو تراجعاً بمقدار 

بدأت شركة كيان الصيانة الدورية لاير.  0.84لتبلغ  المماثلة من العام الماضي بالفترة% مقارنة 42قدار المحتمل أن تتراجع بم

و  مليون لاير 828مارس. تشير تقديراتنا إلى تسجيل شركتي كيان وبترو رابغ خسائر بمقدار  2قبل موعدها بشهر واحد بتاريخ 

يوم  82نتوقع أن تشهد المجموعة السعودية ربعاً أفضل نسبياً بعد أن توقفت مصانعها للصيانة لمدة  مليون لاير على التوالي. 258

كما نتوقع تحسنناً ملحوظاً من الشركات التابعة لها وهي شركة لجبيل شيفرون وشركة شيفرون  ,102خالل الربع الرابع من عام 

خرى، نتوقع أن تسجل شركة المتقدمة نسبة تشغيل أعلى وتحسن في الهوامش، في حين أنه من المتوقع أن السعودية. من ناحية أ

 %.5تشهد إيراداتها بعض التراجع نظراً لتراجع أسعار البولي بروبلين بنسبة 

للشركات التي تقع تحت  % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وذلك15من المتوقع أن يتراجع متوسط صافي الدخل بمقدار 

نطاق تغطية الرياض المالية مع كون شركة الصحراء هي الوحيدة التي من المتوقع أن تسجل أرباحاً مقارنة بالخسائر التي سجلتها 

  في العام الماضي.

 

الماثلة حيث أن هوامش بعض الشركات قد  من هذا العام مقارنة بالفترة األوللربع اإلجمالية ل هوامشال استقرارإلى  اتشير تقديراتن

تشير تقديراتنا إلى تراجع الهوامش  . على الرغم من ذلك،تراجعت في حين أن بعض الشركات األخرى شهدت نمواً في الهوامش

وذلك  على التوالي الماضي بالربع المماثل منمقارنة نقطة  800نقطة أساس و  200وهوامش صافي الدخل بمقدار  التشغيلية

  .نتيجة لتراجع أسعار المنتجات ورفع تكلفة اللقيم

الربع األول 2016 الربع األول 2015 التغير السنوي الربع األول 2016 الربع األول 2015 التغير السنوي الربع األول 2016 الربع األول 2015 التغير السنوي الربع األول 2016 الربع األول 2015

0.33               0.21            56% 159                102             27% 295                233             -17% بتروكيم          1,771            1,476

0.96               1.31            -27% 2,888            3,935          -30% 4,287            6,126          -9% 32,449          35,564        

0.84               1.42            -41% 350                590             -46% 314                583             -28% سافكو             962                692

0.11               0.28            -59% 52                  126             41% 325                230             -17% المجموعة السعودية          1,771            1,476

الينطبق           (0.11)               0.22 الينطبق              (50)                  33 36                  (1,238)         16% الصحراء             261                302

0.50               0.51            -1% 281                285             -4% 348                364             -3% ينساب          1,717            1,657

0.07               0.22            -67% 27                  81                -62% 68                  177             -2% سبكيم             826                811

0.67               0.55            22% 110                90                12% 112                100             -9% المتقدمة             468                428

الينطبق           (0.39)             (0.21) الينطبق            (592)              (318) (167)              (443)            -1% كيان السعودية          1,753            1,729

الينطبق            0.23             (0.22) الينطبق             205              (193) (202)              225             -71% 2,210            7,648          

-29% 3,389            4,772          -15% 5,416            6,357          -18% 43,230          52,741        

* متوقعة

الشركة

سابك

بترو رابغ

المجموع

المصادر : الرياض المالية، تقارير الشركات

)مليون لاير، باستثناء ربحية السهم(  2016 1: تقديرات الربع األول من عام  جدول 

ربحية السهم الدخل الصافي الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة االيرادات
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مرة، وهو أعلى من مكرر الربحية المستقبلي  8.,2تتداول الشركات التي تقع ضمن نطاق تغطيتنا عند مكرر ربحية مستقبلي يبلغ 

مرة. نوصي بالشراء  2.1مرة على الرغم من أن مكرر القيمة الدفترية المستقبلي يبدو منطقياً عند مستوى  21.2للسوق والبالغ 

على كل من بتروكيم، والمجموعة السعودية، والصحراء، وينساب، وبترو رابغ ، في حين أننا نوصي باالحتفاظ على بقية 

 الشركات. 

 

مقابل مؤشر السوق األسهم التي تقع ضمن نطاق تغطيتنا خالل هذا الربع  أدناه تحرك أسعار الشركات 4يظهر الشكل رقم 

الشركات  أنحيث  %8.2من مؤشر السوق بنسبة  أعلىجاء أداء مؤشر القطاع  ومؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية. السعودي

قطاع قد تأثرت بشكل قوي في فترة االنخفاض التي تعرض لها السوق، فيمكا كان التعافي الذي شهدته أسعار النفط العاملة في ال

، فعلى الرغم من أن ستة شركات كان أداءها أقل متبايناً كان أداء الشركات  .دافعاً قوياً لعودة أسعار الشركات العاملة في القطاع 

ة سابك ذات الوزن الكبير في المؤشر قد تفوقت على أداءه باإلضافة إلى شركة ينساب، من أداء المؤشر العام، إال أن شرك

 والمتقدمة، وسبكيم، وبتروكيم مما أدى إلى نمو أداء مؤشر القطاع بشكل عام.

 

الربع األول 2016 الربع األول 2015 الربع األول 2016 الربع األول 2015 الربع األول 2016 الربع األول 2015

11% 6% 21% 13% 32% 25% بتروكيم

9% 11% 13% 17% 26% 27%

51% 61% 45% 61% 48% 63% سافكو

8% 7% 25% 13% 32% 25% المجموعة السعودية

11% na 12% na 27% 9% الصحراء

17% 17% 21% 21% 25% 24% ينساب

3% 10% 8% 21% 17% 28% سبكيم

26% 19% 26% 21% 28% 24% المتقدمة

-18% -34% -10% -25% -3% -21% كيان السعودية

-37% 3% -9% 3% 3% 8%

8% 11% 15% 16% 26% 26%

* متوقعة

الشركة

سابك

بترو رابغ

المجموع

المصادر : الرياض المالية، تقارير الشركات

 2016 2: تقديرات هوامش الربحية للربع األول من عام  جدول 

صافي الدخل الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة الدخل اإلجمالي

2015* 2014 2015* 2014

1.3x 1.4x 9.2x 8.8x 3.0% شراء 20.00        7,968       16.60       2002 بتروكيم

1.1x 1.0x 16.7x 11.1x 5.4% احتفاظ 68.00        222,750  74.25       2010

2.9x 3.0x 13.4x 12.6x 7.8% احتفاظ 80.00        21,500    64.50       2020 سافكو 

0.8x 0.8x 8.3x 7.5x 8.2% شراء 16.00        5,499       12.22       2250 المجموعة السعودية

0.4x 0.4x 21.3x 94.2x 4.8% شراء 12.00        3,664       8.35         2260 الصحراء 

1.4x 1.4x 20.1x 18.1x 5.1% شراء 44.00        21,932    38.99       2290 ينساب 

0.8x 0.8x 26.1x 26.1x 3.8% احتفاظ 12.00        4,785       13.05       2310 سبكيم 

2.5x 2.6x 11.0x 9.4x 6.7% احتفاظ 38.50        6,732       41.05       2330 المتقدمة

0.6x 0.6x ال ينطبق ال ينطبق - احتفاظ 7.00          7,590       5.06         2350 كيان السعودية 

1.2x 1.1x ال ينطبق ال ينطبق - شراء 12.00        9,216       10.52       2380

1.3x 1.3x 15.8x 23.5x

رمز التداول
الشركة

سابك

بترو رابغ

)مليون لاير( 3: التصنيف والتقييم  جدول  

مكرر القيمة الدفترية )السعر/القيمة الدفترية( مكرر الربحية )السعر/األرباح(
عائد األرباح الموزعة التصنيف السعر المستهدف القيمة السوقية السعر الحالي

متوسط المجموعة

المصدر : الرياض المالية

* متوقعة
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المصدر: تداول

4: أداء قطاع الصناعات البتروكيماوية مقابل أداء المؤشر العام في الربع األول شكل 
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 ةهيئ ، و المرخص لها بموجب نظام2929100101السجل التجاري رقم  بموجب هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة، و المالية الرياض 

 الموقع.  السعودية العربية - المملكة الرياض، سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع فيومقرها ، 93939-03 ية، ترخيص رقم المال سوقال

  www.riyadcapital.com اإللكتروني

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

  25% ≤ 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

15% ≤ 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

15% > 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل : 

 

 بيا   خالء المسؤولية

 الواردة الوقائع أن لضمان المعقولةالعناية  كل اتخذت حين في. بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة مصادر من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع عادلة ومعقولة، هي الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا في

 ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في اردةالو المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة والمعلومات

 اكتمال و/أو ، و/أو عدالة دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على يفسر أن به المقصود وليس

 لن محتوياته، و أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات

 هذا محتويات عن األحوال من أي حال في مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون

 إليها المشار األخرى األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد أو عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض. التقرير

 التقرير هذا في

 دون للتغيير عرضة فهي فقط وبالتالي التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات أو أو التنبؤات آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس. إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء. بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا. المستقبلي

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،. معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

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

الضرورة  حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص

  نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص.

 الطبع حقوق ولوائح القواعدبموجب  محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال

 والنشر

 

 


