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 1 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 رئيسية مواضيع

 الرئيسية المنتجات أسعار تحركات بتحديث نقوم الشهري، تقريرنا في
 واإلعالنات الرئيسية، الطلب أسواق في الصناعي النشاط البتروكيماوية،

 .العالمية ونظيراتها السعودية البتروكيماويات شركاتل والتقييمات األخيرة
 

Price movement of key petrochemical products 

US$/t
Avg. 

3Q16

Avg. 

1Q17

Avg. 

2Q17

Avg. 

Curr Q*

Key products

HDPE (CFR SE Asia) 1,150  1,181  1,128  1,122   

LDPE (CFR SE Asia) 1,189  1,317  1,235  1,190   

PP (CFR SE Asia) 1,034  1,109  1,077  1,105   

Methanol (CFR China) 226     342     273     290      

Urea (Middle East) 190     253     202     200      

Key feedstock

Brent (US$/bbl) 47       55       51       51        

HH Natural Gas (US$/mmbtu) 2.8      3.0      3.0      2.9       

Naphtha (C&F Japan) 389     498     446     451      

Butane (Aramco) 307     554     421     436      

Propane (Aramco) 292     468     399     410       

* Average this quarter so far. 

Source Bloomberg, Al Rajhi Capital 

PMI data  

Aug-16 Jul-17 Aug-17 M-o-M Y-o-Y

JPM Global Mfg 50.8 52.7 53.1 0.4 2.3

US 49.4 56.3 58.8 2.5 9.4

Eurozone 51.7 56.6 57.4 0.8 5.7

China 50.0 51.1 51.6 0.5 1.6  

Source Bloomberg, Al Rajhi Capital 

US oil rig data*  

Aug-16 Jul-17 Aug-17 M-o-M Y-o-Y

US 406      766      759      (7)   353 

Permian 199      379      377      (2)   178 

Eagle Ford 30        67        66        (1)   36   

Cana Woodford 32        63        69        6    37   

DJ-Niobrara 16        29        30        1    14   

Williston 27        54        52        (2)   25   

Others 102      174      165      (9)   63    

Source Baker Hughes, Al Rajhi Capital. * At the end of month 
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 :السعودي البتروكيماويات قطاع حول الشهري التقرير
 االرتفاع في مستمرة اللقيم وتكاليف المنتجات أسعار

 سعر السعودية أرامكو شركة رفعت سبتمبر لشهر الطبيعي الغاز سوائل أسعار ترفع السعودية أرامكو
 بنسبة للطن، دوالر 480 الى ليصل أشهر مسةخ مدى على له مستوى أعلى الى سبتمبر لشهر البروبان

 ،(األمريكي البروبان سعر في تقريبا% 8 بنسبة ارتفاع) شهري أساس على تقريبا% 14 بلغت ارتفاع
% 9 بنسبة البوتان سعر ارتفع فقد ، كذلك. ربعي أساس على% 25 الى الثالث الربع مكاسب رفع مما

% 28 بنسبة ارتفاعا ذلك ويعكس ، سبتمبر لشهر دوالر 500 الى ليصل شهري أساس على تقريبا
 سبتمبر لشهر الطبيعي الغاز سوائل أسعار في االرتفاع أن نعتقد إننا. الثالث الربع في ربعي أساس على

 انقطاعات شهدت قد كانت التي االسيوية، األسواق في الشراء في القوية الرغبة الى يعزى أن يمكن ،
 من العديد توقف الى أدى مما تكساس، والية في القوي ستوائياال هارفي اعصار بسبب العرض في

 ، األثناء هذه وفي.اسيا قارة الى األمريكية المتحدة الواليات من المتجهة المسال البترول غاز شحنات
 أسعار عن رغما أغسطس في شهري أساس على% 1.3 بنسبة هامشيا ارتفاعا النافثا أسعار ارتفعت

 ألن نظرا كبيرة بدرجة ، كلقيم النافثا على للبروبان التنافسية الميزة انخفضت وقد .الضعيفة الخام النفط
 المتوسط)  الحالي النافثا سعر عن تقريبا% 4 بنسبة انخفاضا حاليا يسجل سبتمبر لشهر البروبان سعر

 الياتالو من الشحنات في كبيرة اضافية تأخيرات تحدث لم وما(.تقريبا% 10 يبلغ لالنخفاض التاريخي
 سعر في انخفاضا نتوقع فإننا ، الخام النفط أسعار في ملحوظة ارتفاعات أو ، األمريكية المتحدة

 ربما ، واألوروبية االسيوية البتروكيماويات تكسير وحدات بعض ألن نظرا أكتوبر لشهر البروبان
 .اللقيم من منتجاتها تشكيلة في تحوال تحدث

قد أدت مجموعة من العوامل التي شملت ، المعروض المنخفض ل: أسعار المنتجات ترتفع في أغسطس
، تحسن الطلب على المنتجات القائمة على النفط ، باإلضافة الى ارتفاع تكاليف اللقيم ، الى رفع أسعار 

(.وقد استمرت  Polymerupdateالمنتجات البتروكيماوية ) أسعار دليلية( في أغسطس ) المصدر : 
ئيسية مثل البولي اثيلين مرتفع الكثافة والبولي اثيلين منخفض الكثافة ، والبولي منتجات البوليمرات الر

-3بروبلين والبولي ستايرين ، في االرتفاع في شهر أغسطس، محققة مكاسب شهرية تراوحت بين 
%.ومع األخذ في االعتبار التأخيرات المحتملة في شحنات المنتجات البتروكيماوية األساسية الرئيسية 4

الواليات المتحدة األمريكية ، والطلب الجيد على هذه المنتجات في القارة االسيوية، فإننا نتوقع أن  من
تظل أسعار البوليمر قوية في شهر سبتمبر ، متتبعة بدرجة كبيرة مستوى تكاليف اللقيم المستخدم في 

% على 12.4ول بنسبة انتاجها.وبعد أن ظلت بدون تغيير في شهر يوليو ، فقد ارتفعت أسعار الميثان
أساس شهري في أغسطس ، على اثر اغالق غير متوقع لمصنع للميثانول تابع لشركة بتروناس 

مليون طن ( بسبب خطأ فني،  1.7للكيماويات ومقرها في ماليزيا ) تبلغ طاقته االنتاجية السنوية 
ألرباح سبكيم للمدى القريب.  واألسعار المستقبلية القوية ) المصدر : بالتس (، مما يعد مؤشرا ايجابيا

وباإلضافة الى ذلك، فقد ارتفعت أسعار جاليكول االثيلين االحادي للشهر الثالث على التوالي ، بنسبة 
% تقريبا على 16% على أساس شهري في أغسطس. وسجلت أسعار اليوريا ارتفاعا بنسبة 3بلغت 

، ووفرت بذلك دعما 2017اير أساس شهري في أغسطس ، محققة أول مكاسب شهرية لها منذ ين
مطلوبا جدا ألرباح سافكو للمدى القريب. من جانب اخر ، فقد ظلت أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم ولقيم 

 .الروتيل المستخدم في انتاجه ، بدون تغيير في أغسطس ولكنه ظل يشهد تحسنا في وقت الحق

قات أسعار المنتجات متباينة في : ظلت  فروفروقات أسعار المنتجات كانت متباينة في أغسطس 
أغسطس اذ شهدت وحدات التكسير القائمة على النافثا ، فروقات أسعار أعلى نتيجة لتحسن أسعار 

المنتجات ، بينما انخفضت فروقات أسعار مصانع نزع الهيدروجين من البروبان ، نظرا ألن األسعار 
 .د في سعر البروبانالمرتفعة التي تم تحقيقها قد قضى عليها االرتفاع الحا

: هبوط خام غرب تكساس نتيجة إلعصار هارفي :لقد أجبر  سعر خام برنت ظل بدون تغيير تقريبا
اعصار هارفي ، وهو االعصار الذي ضرب والية تكساس وكان األكثر تأثيرا خالل أكثر من خمسة 

عملياتهم مما أدى الى عقود، العديد من مشغلي مصافي وخطوط أنابيب النفط األمريكية ، على اغالق 
% على أساس شهري( في أغسطس على اثر انخفاض الطلب على 6-تراجع سعر خام غرب تكساس ) 

النفط في الواليات المتحدة األمريكية. ورغما عن أن سعر خام غرب تكساس ظل بدون تغيير تقريبا في 
اج المحتمل من أوبك ، بقيادة أغسطس، فقد أدى الدعم الهام الذي تلقته أسعار النفط من انخفاض االنت

 ليبيا  نتيجة لتجدد االضطرابات في هذه البالد ، الى رفع الفرق بين سعر خام برنت وخام
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 

 المتوقع ومن. يوليو في  للبرميل فقط دوالر 2.4 من ، أغسطس في للبرميل دوالرات 5 من أكثر الى ، تكساس غرب

 جميع اصالح في العمل يستغرق أن من المستثمرين مخاوف ظل في فةضعي القادم الشهر في السوق معنويات تظل أن

 قد األمريكية الخام النفط مخزونات أن عن ورغما. عديدة شهورا/أسابيع ، المدمرة النفط أنابيب وخطوط النفطية المرافق

 االسبوع هذا نغضو في كبيرة بدرجة ترتفع أن المتوقع فمن ، األخيرة أسابيع التسعة خالل كبيرة بدرجة انخفضت

 ويفرض القريب، المدى في النفط أسعار خفض الى يؤدي قد مما ، هارفي اعصار على المترتبة التأثيرات بعض لتعكس

   .األخيرة اآلونة في ذلك نقاش جرى كما ، يونيو شهر حتى االنتاج خفض اتفاقية لتمديد األوبك منظمة على ضغوطا
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 لومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن مع

 المسئولية من خالء
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى  ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها إرسالها أو اإلفصاح عنها
علومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو م

أو ضتمنية( بشتأن  ية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

ارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي و
االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتار األهتداف بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

شتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

ت وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبا
لتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مب يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود اآلجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم قةالمالية أو االستثمارات ذات العال

مصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات ال
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 ي هذه الوثيقة من وثائق البحث.ضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة فأي أ

ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق  تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

ن مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه ع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكوللتوزي
 أي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام ب

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل دفالمسته للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر وىمست دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 .الفترة كتل خالل المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 9-6 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة دلةالعا القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة واملالع من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو

 لالتصال
 

 السديري مازن
 األبحاث إدارة مدير
 9449 211 11 966: +هاتف
 alsudairim@alrajhi-capital.com: الكتروني بريد

 
 

 المالية الراجحي شركة
 البحوث إدارة

 الرئيسي المكتب, فهد الملك طريق
 11432 الرياض 5561 ب ص

  السعودية العربية المملكة 
 : الكتروني بريد

research@alrajhi-capital.com 
capital.com-www.alrajhi 

 
 

 37/07068م شركة الراجحي المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رق
 

 

http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/

