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صفحة ١

الرشكة السعودية للعدد واألدوات )ساكو(

النتائج األولية للربع الثاني ٢٠١٦ 

٢٧ يوليو ٢٠١٦

ساكو مؤرش السوق الرئييس
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مؤرش قطاع التجزئة
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المبيعات أقل من توقعاتنا 

متوقعفعيلالربع الثاني ٢٠١٦)ر.س.(

٣٥2406املبيعات )مليون(

20.0%20.2%هامش إجمايل الربح

EBIT٣9٣9 )مليون(

٣6٣٧صايف الربح )مليون(

املكررات السعرية

20١٧ متوقع20١6 متوقع20١٥

)x( ١6.8١٥.2١٣.2مكرر الربحية

 EV/EBITDA ١2.0١0.89.2مكرر

١.٧١.٥١.٣مكرر السعر إىل املبيعات

4.٧٣.9٣.2مكرر القيمة الدفرتية

أداء السهم خالل عام

١٠٢)ر.س.(شراء

السعر املستهدف خالل ١2 شهر التوصية

املصدر: بلومربغ، تداول

يزيد الصيخان

yalsaikhan@fransicapital.com.sa

+966 ١١ 2826608

جـاء معظم شـهر رمضـان للعـام الحالي خـالل الربع الثانـي، ومع افتتـاح معرضيـن إضافيين كنـا نتوقـع نتائج أفضل 

لمبيعـات سـاكو، التـي جـاءت أقل مـن توقعاتنا بمعـدل ١٣%. مع ذلـك، توافق كل مـن صافي الربـح والربح قبـل الفوائد 

والضرائـب والزكاة مـع توقعاتنا. 

تحديث المعارض 

افتتـاح معـرض جديد فـي مدينة عنيزة )عـدد السـكان: ١89.٥٧٣( في 2١ أبريل في مسـاحة بحـدود 8.١90 متر مربع، 

وافتتـاح معـرض فـي مدينة حائل )عـدد السـكان: 4٧٥.000( في مسـاحة بحـدود ٥.2٧٥ متـر مربع، كما فـي ٥ مايو. 

يجـدر بنـا اإلشـارة إلـى أن هـذه أول معـارض لسـاكو فـي هـذه المـدن. باإلضافـة إلى ذلـك، إغـالق معرض فـي الخبر 

)مسـاحة المعـرض: ٣.668 متـر مربع( في ١ مايـو نتيجة إلى الصعوبـات المتعلقـة بعمليات الصيانـة وتجديد تصاريح 

المخـزن. أعلنـت سـاكو عن توقيع عقـد إيجار لمعـرض بديل جديد )قيد اإلنشـاء( في الخبـر بمسـاحة ٥.9٧٧ متر مربع. 

كان أداء المبيعات مخيب لآلمال

تاريخيـا، عـادة مـا يكـون الربع الثاني هـو األفضل مـن حيث المبيعـات للشـركة. توقعنا أن تكـون أرقام المبيعـات قوية 

خـالل الربـع، لكنهـا ارتفعـت بمعـدل ١% فقط عن الربـع المماثـل من العـام السـابق وبمعـدل ١6% عن الربع السـابق، 

حيـث بلغـت قيمة المبيعـات ٣٥2 مليون ر.س. سيشـكل افتتاح المعـارض الجديدة حافـزا للنمو بإضافة مـا يقارب ١0% 

بالتجزئة.  البيع  لمسـاحات 

صافي ربح متوافق مع التوقعات

علـى الرغـم مـن نمـو صافي الربـح بحـدود ١% عن الربـع المماثـل من العـام السـابق إال أننا نـرى ذلك كمؤشـر إيجابي 

علـى كفـاءة اإلدارة. تقـوم الشـركة بتنفيـذ خطط توسـعية، لكنهـا اسـتطاعت أن تبقي هوامـش صافي الربح عند نسـب 

مقبولـة. وفقـا لتعليق إدارة الشـركة، انخفضت المصاريـف العامة والمصاريـف اإلدارية، مما أدى السـتقرار معدل هامش 

الربـح التشـغيلي عنـد ١١%، مما منح الشـركة المزيد مـن المرونة في تسـعير المنتجات والتوسـع الجغرافي. نسـتمر في 

توصيتنا “شـراء” بسـعر مسـتهدف ١02 ر.س. للسهم.

الربع الثاني ساكو
20١6 الفعيل

الربع الثاني 
20١6 متوقع
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نسبة الفرق
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بيانات السهم )ر.س.(

88.٥0ر.سآخر إغالق

١٥.4%التغري املتوقع يف السعر

2,١24مليون ر.سالقيمة السوقية

24مليونعدد األسهم القائمة

١2٧.٥0ر.سالسعر األعىل خالل ٥2 أسبوع

٧٣.00ر.سالسعر األدنى خالل ٥2 أسبوع

)-١١.٣(%تغري السعر منذ بداية العام حتى تاريخه

٧2   ألفمتوسط قيمة التداول اليومي خالل ١2 شهر

٥.82ر.سربح السهم املتوقع للعام 20١6

SESCH AB.4008رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

 غ/م: غري متاح
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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 إىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت إىل 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 ١٠١٠٢3١٢١٧

 صندوق بريد: ٢3454
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اململكة العربية السعودية
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اخالء املسؤولية


