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 السعودي المستهلكين قطاع
 التيقن وعدم الشكوك حالة ظل في المراكز اتخاذ

 وقد. السابق الشهر خالل حادا انخفاضا ، السعودية العربية المملكة في االستهالكية السلع شركات أسهم شهدت

 هي ، العام بالقطاع للعاملين والبدالت العالوات بعض خفض بخصوص مؤخر صدرت التي القرارات كانت

 المالمح يلي ما وفي. السعودي المستهلكين قطاع شركات أسهم في المحمومة البيع عمليات وراء الرئيسي المحرك

 الموضوع: هذا في لمرئياتنا العامة

 انخفض والذي ، المستهلكين قطاع أسهم إليرادات األساسي المحرك يمثل الذي ، لإلنفاق المتاح الدخل ان( أ) 

 اعالنها تم التي للقرارات نتيجة المواتية غير العوامل من المزيد يواجه سوف ، الحكومي االنفاق تباطؤ بسبب

 ، مثل ) الضرورية غير االستهالكية المنتجات في العاملة التجزئة قطاع شركات تجابه وسوف. مؤخرا

 االستهالكية السلع في التجزئة شركات تظل سوف بينما ، األكبر األثر( الخ.. الموضة، أزياء اإللكترونيات،

 هذه عن بمنأى ، الزراعية المنتجات/ األغذية وشركات(  البقالة)  اليومية االستهالكية السلع مثل)  الضرورية

 بيئة عن رغما االقتصادية، بالدورات يتأثر ال الشركات هذه منتجات على الطلب ألن نظرا كبيرة، بدرجة التأثيرات

 مما ، التقديرات من كثيرا أقل ، جرير ايرادات نمو كان فقد المثال، سبيل على. الصعبة الحالية الكلي االقتصاد

 .المنخفضة لإلنفاق المتاحة الدخول جانب من المستهلكين انفاق على الضغوط الى يشير

 فئات بعض ذلك يشمل)  الوظائف سعودة ألن نظرا ، التصاعد في بدأت ، التجزئة شركاتل التكلفة ضغوط( ب)

 وسائل بعض عن الصادرة التقارير لبعض وفقا إضافيا، دفعا تتلقى أن المرجح من( المبيعات/ التجزئة شركات

 .االعالم

 للتطبيق نتيجة ينخفض ربما ، 6112 من ابتداء االيرادات نمو - أيضا قائمة تزال ال األجل طويلة المخاطر( ج)

 ، التطورات من مزيدا يشهد وربما بدايته في يزال ال الوضع يزال ال وبينما. المضافة القيمة لضريبة المحتمل

 لضريبة المدى بعيد واألثر ، والبدالت العالوات خفض تأثير ، االعتبار في أخذنا فقد ، األولي فهمنا على وبناء

 .المذكورة الشركات ألسهم المستهدفة وأسعارنا تقديراتنا في ، التكلفة وضغوط ، المضافة القيمة

 أن ، المستثمرين على فينبغي المستهلكين، قطاع شركات أسهم لمعظم مواتية ، الحالية المخاطر نسبة تبدو بينما( د)

 ،(  األسهم ارأسع وارتفاع انخفاض احتمال جانبي في)  تيقن وعدم شكوك عنصر هناك أن  االعتبار في يأخذوا

 ، الجديدة التطورات/المبادرات مع سواء، حد على ، والعمالء الشركات تتواءم عندما ، االنتقال لفترة مميزا سيظل

 .األسهم أسعار في حادة تقلبات حدوث الى ، أحيانا  يؤدي مما

 على التوقعات فاقت التي السلبية األثار في ، لتقديراتنا الرئيسية المخاطر تتمثل : المحفزة والعوامل المخاطر

 من أعلى كانت بدرجة والبدالت العالوات في الفعلي الخفض من الناجمة تلك كانت سواء لإلنفاق، المتاحة الدخول

 يتم أن المحتمل من)  الحق وقت في عنها النقاب يكشف ربما التي الجديدة التقشفية االجراءات من أو ، التقديرات

 البيع أحجام على المضافة القيمة ضريبة تأثير فان ، كذلك(. قريبا عنها االعالن سيتم التي الميزانية في ذلك

 فان ، اخر جانب من(.لإلنفاق المتاح الدخل انخفاض خلفية على وبخاصة)  والشكوك التيقن عدم يكتنفه ، بالتجزئة

 أعضاء توصل اذا مثال،ال سبيل على)  النفط أسعار في وسريع حاد ارتفاع حدوث هو ، الرئيسي المحفز العامل

 الى يؤدي مما ،(  السوق تقديرات يتجاوز نوفمبر، في عقده المزمع القادم اجتماعهم في اتفاق الى األوبك منظمة

 .السابقة مستوياته الى الحكومي االنفاق عودة الى وربما ، السيولة توفير

 في تقريبا جميعها األسواق عم الذي حادال االنخفاض عقب :االستثمارية مراكزهم اتخاذ للمستثمرين ينبغي كيف

 بل ، جدا ،ضعيف الناشئة االستهالكية السلع شركات أسهم أسعار انخفاض احتمال أن نعتقد فإننا ، األخيرة اآلونة

 فان ، قائمة تزال ال التي المخاطر االعتبار في األخذ ومع ، ذلك عن ورغما. الرتفاعها فرصا هناك أن القول يمكن

 الرئيسية السلع ذات الشركات بأسهم التمسك عليهم ينبغي ، األمان جانب لتوخي نزعة لديهم الذين المستثمرين

 المخاطر أن نرى فإننا ، ذلك على عالوة .والعثيم المراعي شركات مثل ، المرتفعة االيرادات وذات دائما المطلوبة

 والحكير جرير كشركات ، الضرورية غير عالسل ذات التجزئة شركات أسهم لمعظم كبيرة ليست ، بالعائد مقارنة

 وأسعارنا تقديراتنا على لإلنفاق المتاح الدخل على طرأ الذي الخفض تأثير ، االعتبار في أخذنا وبينما .واكسترا

 ألنماط متفائلة ونظرة للمخاطر استعداد لديهم الذين المستثمرين فان ، األولي لفهمنا وفقا الشركات ألسهم المستهدفة

 للمدى ، لذلك وفقا االستثمارية مراكزهم اتخاذ ويمكنهم األسهم لهذه جاذبة الحالية التقييمات سيجدون ، هالكاالست

 .المتوسط

 

 لديها التي الشركات أسهم نفضل فإننا ية،الحال السوق بيئة ظل في

 المراعي أسهم فان وعليه،. مرتفعة ايرادات تحقيق على المقدرة

 شركات باعتبارها ، لدينا المفضلة األسهم صدارة في تأتي ، والعثيم

 صعيد وعلى. دائما مطلوبة ضرورية سلع بإنتاج وتقوم نسبيا امنة

 فان الضرورية، غير يةاالستهالك للسلع المنتجة التجزئة شركات

% 04 تحقق الشركة ألن نظرا ، المفضل سهمنا يعتبر جرير سهم

 مرتفع بهامش يتمتع الذي القرطاسية،/ الكتب قسم من ايراداتها من

.الضروري غير لإلنفاق نسبيا منخفضة وحساسية  
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

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

يقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى ه الوثإرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  مانات )صتريحةه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضعلى المعلومات الواردة في هذ
خالية من أي خطأ أو غير 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

ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات 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.

آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو  للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو استتثمار ينبغي
ت المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعا

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

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

ة 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 المصترفية االستتثماري
بعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن رها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التااالستثمارية أو غي

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

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 ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة غيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن البحث.  وال يجوز ت

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

 :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 خرىاأل الشركات من قليل

 .شهور 9-2 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 11 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-2 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 11 و الحالي السهم سعر دون٪ 11 بين يتراوح مستوى عند همالس سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-2 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 11 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : عريفاتت .2

 .الفترة تلك خالل المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 9-2 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 قيمةلل 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 العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

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

 لالتصال
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