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

 أعلى من الحالي  %10.7  61.00 المستهدف السعر
  5/7/2018 بتاريخ 55.10 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز   المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
Neutral 
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 األرباح

(SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 2,385        2,615      2,745     

Y-o-Y 11.5% 9.7% 4.9%

Gross profit 738           819         923        

Gross margin 31.0% 31.3% 33.6%

Net profit 631           724         811        

Y-o-Y -13.8% 14.7% 12.0%

Net margin 26.5% 27.7% 29.6%

EPS (SAR) 3.2             3.7          4.1          

DPS (SAR) 2.8             3.0          3.4          

Payout ratio 87.3% 80.2% 82.5%

P/E (Curr) 17.4x 15.1x 13.5x

P/E (Target) 19.0x 16.6x 14.8x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر
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 للبتروكيماويات المتقدمة الشركة
رفع التصنيف متضمنا التوصية :  الثاني الربع

لسعر المستهدف رفع ا. بزيادة المراكز في السهم
 .لاير 61ى للسهم ال

 

أعلنت المتقدمة للبتروكيماويات عن تحقيق نتائج ممتازة للربع الثاني فاقت التوقعات في جميع البنود. ففي الربع 

% على أساس سنوي. وكان صافي الربح الذي حققته 5الثاني، تمكنت الشركة من زيادة كمية المبيعات بنسبة 

%. وقد أدى ارتفاع المبيعات وصافي الربح 3بنسبة  % على أساس سنوي( أعلى من توقعاتنا18الشركة )+

مليون  750% تقريبا على أساس سنوي لتصل الى 24مجتمعين الى أن تتمكن الشركة من زيادة ايراداتها بنسبة 

مليون لاير(.وبدعم أيضا من تكاليف البروبان المنخفضة، فقد ارتفعت  678لاير ) مقابل تقديراتنا التي بلغت 

% 30مليون لاير ) + 253ت الشركة أفضل صافي ربح ربعي لها على االطالق منذ انشائها بلغ الهوامش وحقق

مليون  200مليون لاير ومتوسط تقديرات المحللين الذي بلغ  184على أساس سنوي( مقابل تقديراتنا التي بلغت 

مقابل تقديراتنا التي أشارت  مليون لاير 24لاير. كذلك فقد ساعدت زيادة الربح من شركتها الزميلة في كوريا ) 

مليون لاير( في تجاوز األرباح للتقديرات. ان حجم المبيعات الذي كان أعلى من التوقعات، من المرجح أن  14الى 

يكون قد تحقق نتيجة للكفاءة التشغيلية / الناتج األفضل عقب استبدال وحدات تحفيز االنتاج الذي تم خالل الربع 

يراتنا المتحفظة، فقد توصلنا الى قيمة لربح السهم على أساس االثني عشر شهرا التالية تبلغ األخير. وبناء على تقد

لاير. واستنادا الى طريقة تقييمنا التي تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم وطريقة  4.0

مع األخذ في االعتبار أن المخاطر  لاير 61التقييم النسبي، فقد عدلنا وقمنا برفع ربحنا المستهدف للسهم الى 

 .الرئيسية النخفاض سعر السهم تتمثل في انخفاض سعر البولي بروبلين

اذا كنا قد اعتبرنا ربح السهم لهذا الربع على أساس سنوي، فان ربح  ؟ ماذا يمكن أن نتوقع في المدى القريب

أجل الوصول الى ما يمكن اعتباره تقديرا  لاير لالثني عشر شهرا القادمة. بيد أنه من 5.14السهم سوف يبلغ 

% ب( زيادة تكلفة البروبان 5متحفظا، فقد أخذنا في االعتبار بعض االفتراضات : أ( خفض انتاج هذا الربع بنسبة 

% 10%، نظرا ألن أسعار البروبان بشكل عام ترتفع بموازات أسعار النافثا، التي ارتفعت بالفعل بنسبة +5بنسبة 

ي على اثر ارتفاع سعر النفط. ويعزى ذلك الى أن العديد من شركات البتروكيماويات في كل من على أساس سنو

اسيا وأوروبا لديها خيار التحول بين أنواع لقيمها المستخدمة المختلفة ) النافثا/ البروبان( بناء على الفائدة 

ع تبعا الرتفاع أسعار النافثا ) باستثناء االقتصادية وبناء عليه، فقد كانت أسعار البروبان على نحو تاريخي ترتف

التأثيرات الموسمية التي تحدث لمرة واحدة(. ورغما عن أن هناك تقارير تشير الى فرض رسوم جمركية على 

صادرات البروبان األمريكية الى الصين مما قد يؤدي الى مزيد من االنخفاض في أسعار البروبان، فإننا نفترض 

. ج( بالنسبة لشركتها الزميلة المتقدمة اس كي، فإننا نفترض مساهمتها الصافية بمقدار %5زيادة متحفظة بنسبة 

مليون لاير على أساس مستمر. وكانت المتقدمة اس كي قد شهدت اخر اغالق لمصانعها في الربع الرابع  17

ر هذه الصناعة، فان وعليه فمن غير المحتمل أن تشهد اغالقا اخر في المدى القريب. د( وفقا لبعض تقاري 2017

% في 5ومع ذلك فقد أشارت تقديراتنا الى انخفاض بنسبة  -هناك حالة من الطلب القوي على البولي بروبلين

لاير  4.1أسعار البولي بروبلين بصورة متحفظة. واجماال، فقد توصلنا الى قيمة لربح السهم على أساس سنوي تبلغ 

مة لم يتجاوب مع النتائج القوية وتعتبر هذه فرصة للمستثمرين لشراء لالثني عشر شهرا التالية. ان سهم المتقد

 .السهم تحسبا الحتمال ارتفاعه

  2018 لثانينتائج شركة المتقدمة للربع ا 1الشكل 

(SAR mn)
 Q2 

2017 

 Q1 

2018 

 Q2 

2018 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 604 504 750 24.1% 48.9% 678
Beat our and consensus estimates, largely due to higher than 

expected sales volume amid improved utilization rates.

Gross profit 220 119 276 25.4% 131.7% 208 Lower other COGS further led to gross profit beat in Q1.

Gross margin 36.4% 23.6% 36.8% 30.7%

Operating profit 192 95 247 28.6% 160.8% 182 Jumped significantly, owing to higher top-line and lower costs.

Operating margin 32% 19% 33% 27%

Net profit 195 98 253 30.1% 159.4% 184

Higher than expected equity investment income (SAR23.6mn 

vs SAR14.2mn expected) pushed net profit above our 

estimate of SAR184mn (consensus: SAR200mn) 

Net margin 32% 19% 34% 27% 
المصدر : بيانات الشركة و الراجحي المالية
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 
 

 
كن أن يكون عليه تأثير المشاريع الجديدة التي أعلنتها لقد أجرينا تقديرات تقريبية لما يم :التأثير المحتمل للمشاريع الجديدة

 الشركة ، على النحو التالي.
 

مليون دوالر :  420المتقدمة للبتروكيماويات والشركة الكورية تخطط إلنشاء مصنع للبولي بروبلين تبلغ قيمته  (1
ماويات، على صفقة % للمتقدمة للبتروكي30وقعت مؤخرا شركة المتقدمة اس كي، وهي شركة مملوكة بنسبة 

مع شركة بولي ميراي إلنشاء مصنع جديد للبولي بروبلين في كوريا الجنوبية بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 
( ، فانه فور بدء المشروع لتشغيله التجاري في 2مليون لاير. ووفقا لتقديراتنا الحسابية ) الشكل  420

% 3.2مليون لاير ) أو أرباح بأعلى من  24مة بمقدار ، فان ذلك سيؤدي الى زيادة صافي ربح المتقد2021
 %( سنويا.100عند معدل استغالل للطاقة االنتاجية يبلغ  2018على أساس صافي الربح التقديري لعام 

 

: أعلنت الشركة عن هذا المشروع للصناعات البتروكيماوية الثانوية والذي  Pygasوال  Pyoilمشروع ال  (2
% على 10مليار لاير. واذا افترضنا أن المشروع سيحقق عائدا بنسبة  2.17ه تبلغ قيمة االستثمار في

 65%، ستحقق منه ربحا صافيا سنويا يبلغ 30االستثمار، فان المتقدمة للبتروكيماويات، التي تبلغ حصتها فيه 
 % من ربح السهم السنوي(.7.5لاير ،  0.3مليون لاير ) ربح سهم اضافي يبلغ 

 

   كوريا الجنوبية . –الجديد للبولي بروبلين  : المصنع 2الشكل 

New Polypropylene Plant - South Korea

New PP plant capacity (kta) 400 Ownership

Location South Korea SK Advanced Company 49.99%

Construction phase 2019-2021 PolyMirae 50.01%

In-service year 2021 APCC's indirect stake in SK Advanced 30.00%

Estimated investment costs (SAR 'mn) 1575 APCC's indirect stake in new PP plant 15.00%

Main feedstock Propylene Financing

Feedstock supplier SK Advanced Debt 60%

SK Advanced Propylene capacity (kta) 600 Equity 40%
 

 المصدر : بيانات الشركة والراجحي المالية 

 

 
 

أسعاره في  -تتمثل المخاطر الرئيسية النخفاض سعر السهم في انخفاض سعر البولي بروبلين ؟مخاطر االنخفاض المحتملة 

ته في نهاية يونيو رغما عن الطلب القوي على البولي % من أعلى مستوى شهد1.5السوق الفورية منخفضة بالفعل بنسبة 

 بروبلين

: اننا نتوقع ارتفاعا في ربح السهم الموزع بنهاية العام. وعند مستوى تقديرنا لربح السهم  ربح السهم الموزع يمكن أن يرتفع
جيدا لتوزيعات األسهم يبلغ  لاير، فان سهم المتقدمة يحقق عائدا 3.25شهرا قادمة الذي يبلغ  12الموزع بناء على فترة 

 .% كما يحقق أيضا بعض النمو المتوسط5.8
 

،  2019مرة بناء على تقديرنا لربح السهم لعام  13.5يتم تداول سهم المتقدمة حاليا عند مكرر ربح يبلغ  التقييم والمخاطر :

 14 -12يتراوح المعدل بين  مرة ) 12.9سنوات الذي يبلغ  3مما يشير  الى ارتفاعه عن متوسطه التاريخي لفترة 
لاير بناء على طريقة تقييمنا التي تمزج بأوزان متساوية بين  61مرة(.وقد قمنا برفع سعرنا المستهدف لسهم الشركة الى 

مرة( وطريقة التدفق  15.0شهرا يبلغ  12لاير للسهم على أساس مكرر ربح مستقبلي لفترة  61.3طريقة التقييم النسبي ) 
لاير للسهم بناء على تدفقات نقدية حرة، متوسط مرجح لتكلفة رأس المال للمدى البعيد/ تكلفة رأس  59.8وم ) النقدي المخص

%(. وربما تعزى المخاطر الرئيسية الرتفاع سعر السهم الى حدوث ارتفاع في توزيعات األرباح بينما ربما 10.6مال تبلغ 
 ئيسي النخفاض سعر السهم.يمثل ضعف فروقات أسعار المنتجات عامل المخاطر الر

 
 

 التقرير المفصل باللغة اإلنجليزية.  مكنكم قراءةلمزيد من التفاصيل ي
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 3 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
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز  عتادة توزيعهتا أو  عتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية.  ن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى  رسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة 
اجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول لعموم من جانب شركة الرعدم  عادة توزيع أو  عادة  رسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

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

أوراق 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
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

 قد يستلم هذه الوثيقة.المحددة ألي شخص معين 

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

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

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

المصترفية  ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدماتاألدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت  خر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
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

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، 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 ، 

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

في أي مكان أو دولة أو بلد أو 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 
 الوالية القضائية. ن ذلك البلد أو تلكالوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا  طار 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 رىاألخ الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف 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  لى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 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 سعرال"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة  لى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

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