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 لكن مع استمرار المخاوفتحسن أسعار المنتجات، 

المتدنية أنشطة البناء. هذه التحديات باإلضافة إلى أسعار النفط  تباطؤبالبناء ربعاً صعباً متأثرا  التشييد يواجه قطاع

 التشييد والبناءقطاع مؤشر انخفض  لى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات.إ ليصل أداء القطاع ضغطت على

(TBMCI بنسبة )دون ويأتي %، 16إلى  خسائره% في منتصف الربع األول ولكنه تعافى في نهاية الربع ليقلص 21

سهمي  مع انخفاض. انخفضت أسهم القطاع بشكل قوي خالل الربع %10بنسبة  تراجعمستوى المؤشر العام الذي 

ع استمرار بعض العوامل السلبية ال يبدو أن القطاع سيواجه تحسنا م% مقارنة بالربع الماضي. 25بنسبة بوان وزجاج 

خفضت مكررات ان. ومع ذلك، نسبة التذبذبات نسبيا ه، حيث تقل خالل2017ولكن نتوقع سيناريو أفضل ابتداًء من عام 

 لعامسنوات. األسهم الواقعة تحت تغطيتنا تتداول عند متوسط مكرر ربحية متوقع  7في لى أدنى مستوياتها الربحية إ

 12.5مرة ومكرر ربحية المؤشر الرئيسي البالغ  16.4غ ، مقارنة بمكرر ربحية القطاع البالمرة 10.7يبلغ  2016

  مرة.

في خطتها الهادفة إلى قطاع ال إلنعاشتبدو مخيبة، ولكن اإلجراءات الحكومية تسعى البناء والتشييد قطاع مؤشرات 

بيا على إيجا مشاريع البنية التحتية باإلضافة إلىإلسكان الطلب المتزايد من سوق اسيؤثر التنوع على المدى الطويل. 

. دوبالتالي، نحن في انتظار أية تطورات من شأنها إنعاش النمو في قطاع البناء والتشيي. القطاع على المدى الطويل

، من المتوقع أن يواجه المنتجون بعض الصعوبات في التحكم في التكاليف وسط نطاق ضيق لتمرير األرباح ومن ناحية

ة إلى ذلك، يوجد أثر خفض الدعم والذي من المتوقع أن يؤثر على هوامش التكلفة عن طريق رفع األسعار. باإلضاف

في مثل هذا السيناريو المتمثل في الهوامش المنخفضة وتراجع نمو  .2016المنتجين ابتداء من الربع األول من عام 

  .للنمو النظرة المستقبليةمن حيث بالصعوبة اإليرادات، يتسم هذا الربع 

 عندمؤشر مديري المشتريات الصيني إلى مستويات قياسية ) هبوطشهدت أسواق السلع تفاوتا في األداء على الرغم من 

 S&Pمؤشر ، إال أنه تعافى في نهايته. تحسنت مؤشرات المعادن األساسية حيث تعافى األول ( خالل الربع49.1

االرتفاع  كانأرباع متتالية من الخسائر.  4ق بعد في الربع األول مقارنة بالربع الساب %3بنسبة  للمعادن األساسية

وعلى أساس دوالر للطن هو السبب الرئيسي لذلك.  54% مقارنة بالربع الماضي إلى 23الكبير في خام الحديد بنسبة 

 4,847إلى % 3تعافى النحاس بنسبة في حين  دوالر للطن 1,785% إلى 1ارتفعت أسعار األلمنيوم بنسبة ربعي، 

 2014للطن. نعتقد أن تشهد أسعار السلع األساسية تحسنا خالل هذا الربع بعد أن انخفض أداؤها خالل العامين دوالر 

 .2015و 
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 %14الشركات تحت التغطية بنسبة انخفاض أرباح 

وأضفنا إليها بعض  2015في تقريرنا اإللحاقي للربع الرابع من عام  2019-2016لألعوام  بمراجعة تقديراتناقمنا 

أن حجم االثر الكامل من ارتفاع تعرفة الخدمات العامة باإلضافة إلى خفض الدعم الحكومي  نرىالتعديالت الطفيفة. 

أن يقدم لنا الربع األول من  المتوقعمن  .متدنيا خفض الدعممن المتوقع أن يأتي أثر  ولكن ،غير واضح في هذا القطاع

التكاليف لباقي السنة الحالية. تشير تقديراتنا للشركات التي تقع في نطاق تغطيتنا إلى أن  اتجاه بشأن فكرةهذا العام 

% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وأن يسجل صافي الدخل انخفاضاً قدره 3تسجل إيراداتها انخفاضاً قدره 

 % مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.14

 

 

  الربع مقارنة ب %12بنسبة  صافي دخلهاتشهد شركة الخزف السعودي انخفاضا في الخزف: من المتوقع أن

 بدعم الطوب األحمرمصنع مشروع العام الماضي بسبب المنافسة ولكن من المتوقع أن يقوم المماثل من 

 النمو.

 ربع المماثل % مقارنة بال34بنسبة  صافي الدخلهد شركة بوان انخفاضا كبيرا في بوان: من المتوقع أن تش

الصناعات المعدنية نمو قطاعي عام الماضي بسبب الضغط من أسعار المنتجات مع استمرار تباطؤ من ال

 .والصناعات الكهربائية

  لشركة أسالك مع تحسن هوامشها، كما من  2016أسالك: من المتوقع أن تتحسن نتائج الربع األول من عام

في صافي الدخل بعد نموها الضعيف في الربع األول من عام % 15المتوقع أن تسجل الشركة نموا بنسبة 

2015. 

  :من المتوقع أن نرى بعض التحسن في شركة زجاج بعد أن سجلت نفقات لمرة واحدة خالل الربعين زجاج

انخفاضاً قدره سهم الربحية  تسجلمن المتوقع أن  إغالق مصنعها في الرياض للصيانة.بسبب الماضيين 

تباطؤ االداء من قبل  من المتوقع، إلى ذلك . باإلضافةمقارنة بالربع المماثل من العام السابق 14%

 الشركات الزميلة.

  ربع % مقارنة بال11بنسبة  في صافي الدخل أميانتيت انخفاضاشركة أميانتيت: من المرجح أن تشهد

 عام الماضي على الرغم من التحسن الملحوظ من الشركات الزميلة.المماثل من ال

 

 تعثر أسهم القطاع خالل الربع

% مع انخفاض 16 بنسبةالبناء والتشييد قطاع مؤشر انخفض % خالل الربع بينما 10انخفض المؤشر العام بنسبة 

مجموعة الشركات تحت التغطية، % على أساس مجمع. من بين 17بنسبة تقع في نطاق تغطيتنا أسهم الشركات التي 

%. لم تنجح أسهم المجموعة في عكس 25تراجعت أسهم كالً من شركة بوان و شركة زجاج بشكل كبير بحوالي 

 .%4ارتفعت بنسبة أميانتيت، حيث أنها ناء شركة أداءها أقل من أداء المؤشر العام ومؤشر القطاع باستث ليأتياتجاهها 

 10.7لألسهم التي تقع تحت التغطية إلى ما دون مستوى  2016تراجعت تقييمات مكررات الربحية المتوقعة لعام 

 االثني عشر شهراً الماضية. ها التي بلغتها فيقريبة من مستويات امرة، في حين أنه
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 الخالصة

يؤثر على سضافة إلى تقلص الهوامش مما طؤ نمو الطلب، باإلابسبب تب راداتيفي اال اأن يشهد القطاع تراجععتقد ن

على المدى القريب. نبقي على نظرتنا  نموا أن يشهدمن المرجح يمر القطاع حاليا بمرحلة من التباطؤ والربحية. 

 والتوصياتعلى األسعار المستهدفة  نبقي ذلك، إلى باإلضافة .2016لراهن للربع األول من العام المحايدة في الوقت ا

لاير مع المحافظة على التوصية بالشراء.  54كة الخزف السعودي التي تم خفض سعرها المستهدف إلى باستثناء شر

تباطؤ النمو ونتجه إلى تحديد الفرص المناسبة من خالل نهج متوازن بين  بالرغم من لالستثماربوجود فرص  نعتقد

 النمو والتقييمات.

 

 

 



 

 
 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف 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 :               

 

 بيان إخالء المسؤولية

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

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

 لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على يفسر أن به المقصود وليس ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض

 عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات اكتمال و/أو ، و/أو عدالة دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية

 مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون لن محتوياته، و أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي

 األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد أو عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض. التقرير هذا محتويات عن األحوال من أي حال في

 التقرير هذا في إليها المشار األخرى

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

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

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

 يمكن لذلك، وفقا. المستقبلي 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

 وال االستثمار مجال 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

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

الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما  حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة

  لجميع األشخاص.

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