الرشكة السعودية للكهرباء  -سيكو
عرض تقديرات النتائج للربع األول ٢٠١٦
 ٣١مارس ٢٠١٦

رفع السعر المستهدف

شراء

( 19.65ر.س).

التوصية

السعر املستهدف خالل  12شهر

منـذ بـدء التغطيـة في  8فبراير ،كان أداء أسـهم الشـركة جيد ،حيث وصل الى سـعرنا المسـتهدف والبالـغ  16.50ر.س.
غيرنـا مـن منهجيـة التقييـم إلـى مكرر قيمـة الشـركة الى الربـح قبل الفوائـد والضرائـب والـزكاة واالسـتهالك واالطفاء
(بـدالن مـن منهجيـة المتوسـط المرجح) لنصـل الى سـعرنا المسـتهدف الجديـد والبالـغ  19.65ر.س .اختلال توازن
التكلفـة الـى االيـرادات خلال الربـع األول سـيغطي ارتفـاع التعرفـة علـى الرغم من أننـا نتوقع حـدوث بعـض التقلبات
خلال األربـاع القادمـة .باإلضافة الى ذلك ،مـن المفترض أن تـؤدي اإلجراءات الحكوميـة لتخفيض التكلفـة بإدخال طرق
ترشـيد اإلنفـاق من حيث النفقـات العامـة والنفقات الرأسـمالية.

العائد اإلجمايل املتوقع

سيتضح أثر ارتفاع تعرفة الكهرباء خالل فترة الصيف

الرسملة السوقية (مليار ر.س).

جـاء مـا يقارب  %29مـن االيرادات من االشـتراكات السـكنية ،وهـم الذين لم يتعرضوا بشـكل كبيـر لزيادة األسـعار التي
أعلـن عنهـا فـي نهاية عـام  ،2015كما كان االسـتهالك منخفض خلال فترة الشـتاء .في المقابـل ،نقدر ارتفـاع التعرفة
للمسـتخدمين من غير االشـتراكات السـكنية الى بنسـبة %21في المتوسـط ،مع وجود ثبات نسـبي في معدل االسـتهالك.
نتيجـة لذلـك ،نتوقـع أن تبلغ اجمالـي االيرادات مـا يقـارب  8.9مليـار ر.س( .بارتفاع  %19عـن الربع المماثـل من العام
السـابق) .خلال السـنوات الثلاث السـابقة ،بلغ متوسـط االيـرادات للربع االول مـا يقارب  1مليـار ر.س .أقل مـن الربع
الرابـع السـابق ،بينما مـن المتوقع أن تشـهد هذه السـنة ارتفاع فـي االيرادات.
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رمز السهم (رويرتز/بلومربغ)

تتفوق التكلفة على االيرادات خالل هذا الربع

(ر.س).

يـؤدي ارتفـاع نسـبة شـراء الطاقة مـن مصادر مسـتقلة مرتفعـة التكلفـة باإلضافة الـى ارتفاع تكلفـة الوقود إلـى تفاقم
عـدم توافـق التكلفـة الـى اإليـرادات .نتوقع ارتفاع اجمالي الخسـارة بشـكل طفيـف مقارنـة بالربـع األول  2015بحدود
 1.258مليـون ر.س( .تراجـع  %4عـن الربـع المماثـل مـن العـام السـابق) ،بينما نتوقـع ارتفـاع اإليراد بحـدود 1.445
مليـون ر.س ،.فـي حين مـن المتوقـع ارتفاع تكلفة التشـغيل بحوالـي  1.491مليـون ر.س.
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تأثر الربح نتيجة لخفض التكاليف
نتوقـع أن يبلـغ الربح قبـل الفوائد والضرائـب والزكاة واالسـتهالك واالطفاء ما يقـارب  2.6مليار رٍ.س .بينمـا تبلغ صافي
الخسـارة مـا يقـارب  1.5مليـار ر.س بتحسـن بحـدود  0.5مليـار ر.س .مقارنـة بالعـام السـابق والتي تمثلـت من دفع
راتـب شـهرين خلال الربـع االول عـام  .2015باسـتثناء البنـود غيـر المتكررة ،تكـون صافي الخسـارة حول مسـتواها
مقارنـة بالربـع المماثـل من العـام السـابق .أعلنت الحكومـة مؤخرا توجيـه للهيئات الحكوميـة للحد من تكاليـف العقود
بنسـبة  ٪5علـى األقـل ،وهـو أمـر مناسـب ألرباح شـركة سـيكو وذلك عن طريـق فـرض ترشـيد اإلنفـاق .باإلضافة الى
ذلـك ،مـن المتوقـع أن يظهر تحسـن ملحوظ فـي الربح نتيجـة لمراقبـة التكاليـف المتعلقـة بالموظفين (سـاعات العمل
االضافيـة ،العالوات ،السـفر).
تغييـر منهجيـة التقييـم إلـى مكـرر قيمـة الشـركة الـى الربـح قبـل الفوائـد والضرائب والـزكاة واالسـتهالك
واالطفـاء ورفـع سـعرنا المسـتهدف إلـى 19.65ر.س.
نعتقـد أن األشـهر الـذي ارتفع فيهـا عدم تطابـق التكلفة الـى االيرادات لشـركة الكهرباء سـتؤدي الى ارتفـاع خالل كامل
العـام للربـح قبـل الفوائد والضرائـب والزكاة واالسـتهالك واالطفـاء وربح السـهم .قمنا بتعديـل تقييمنا إلـى مكرر قيمة
الشـركة الـى الربـح قبل الفوائـد والضرائـب والزكاة واالسـتهالك واالطفـاء لنصل إلـى مكرر السـعر المسـتهدف بمقدار
 7.5مـرة (انظـر الـى تقريـر التغطية فـي فبرايـر “المعالجـة بالصدمـة” لرؤية تفاصيـل التقييـم) على أسـاس صافي
الديـن المعـدل وقيمـة الشـركة .رفعنا من سـعر السـهم لمسـتهدف لفترة االثني عشـر شـهرا إلـى  19.65ر.س .بمكرر
قيمـة الشـركة الـى الربح قبـل الفوائـد والضرائب والـزكاة واالسـتهالك واالطفاء متوقـع للعـام  2016بمقـدار  7.5مرة،
بـدال مـن  16.50ر.س .نسـتمر فـي توصيتنا “شـراء” مع التركيـز على اسـتمرار توزيع شـركة الكهربـاء لألرباح.
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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 | 800 125 9999
www.sfc.sa

سجل تجاري رقم | ١٠١٠٢٣۱٢١٧

قسم األبحاث واملشورة
صندوق بريد 23454
الرياض 11426
اململكة العربية السعودية
املركز الرئييس – الرياض
research&advisory@fransicapital.com.sa
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اخالء املسؤولية
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 عــى 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 عرضا ً 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 يتعلق 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 بريد23454 :
الرياض 11426
اململكة العربية السعودية
املركز الرئييس  -الرياض
مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم ()٣٧ - ١۱۱٥٣
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