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 التوصية محايد

 التوصية السابقة محايد

 سعر السهم الحالي )ريال( 21.7

 السعر املستهدف )ريال( 22.7

 نسبة االرتفاع / الهبوط 4.5%

 2018 من عام يوليو 24 مفى يو 

 املعلومات: بلومبرغ(البيانات األساسية )مصدر  

 رأس املال السوقي )مليار ريال( 14.5

 أسبوع )ريال( 52أعلى سعر خالل  23.82

 أسبوع )ريال( 52سعر خالل أدنى  13.22

 إجمالي عدد األسهم املتداولة )مليون( 669

 نسبة التداول الحر لألسهم )%( 87.0%
 

 تقديره(مقابل مؤشر تداول )املعاد تصنيع سهم شركة أداء 

 
 أداء السهم )%( مطلق نسبي

 شهر واحد 0.9% 0.3%

 شهور  6 28.8% 16.4%

 شهر 12 44.4% 28.5%

 املالك الرئيسين %

 املؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه 8.69%

 شركة اململكة القابضة 6.23%

 مؤسسة الخليج لإلستثمار 5.58%

 

 التشغيلي )٪(العائد )مليار ريال( وهامش الربح 

 
 فى يوم، شركة فالكم؛ البيانات بحا األ  وكالة بلومبرج، إدارةمصدر املعلومات: 

 2018 ،يوليو 24

   

بمعدل ثال  أضعاف نتيجة إرتفاع أسعار ثاني أكسيد  2018إرتفع صافى الربح لشركة التصنيع الوطنية فى نتائج الربع الثاني من عام 

 التيتانيوم

فى صافى الربح بمعدل ثالث أضعاف ليبلغ 
ً
  2018مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام  396سجلت شركة التصنيع الوطنيةإرتفاعا

ً
)إرتفاعا

أسعار مبيعات منتجات ثاني أكسيد % على أساس ربع سنوي(. و يرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط 9.5% على أساس سنوي و بنسبة 323بنسبة 

وم و إنخفاض الرسوم املالية. كما ساهم النمو في صافى ربح الشركة نتيجة إلرتفاع صافي الربح من حصة الشركة في أرباح الشركات التيتاني

 فى لذمع أسعار املبيعات لبعض املنتجات البتروكيماوية. والشقيقة و املشروعات املشتركة، و نتيجة للزيادة في متوسط 
ً
ك، قابل النمو إرتفاعا

 لحالي.ابع رلافي ل خدلایبة رضة و کازلت افي مخصصادة یاو زیة دارإلمومية و العت افاو ر لمصا

نيوم تتوقع الشركة أن تنخفض أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم تدريجًيا مع إنخفاض الطلب. ومع ذلك، فإن اإلمداد املحدود من ثاني أكسيد التيتا

عمليات تجريبية لألفران  الية. وفي الوقت نفسه  من املتوقع أن تبدأ منشأة صهر التيتانيومفي السوق يمكن أن يحافظ على مستويات األسعار الح

، على التوالي، و الذى من شأنه أن يزيد من توافر الخامات 2019و النصف األول من عام  2018األولى والثانية على مدار النصف الثاني من عام 

 إلى ذلك، بدأت 
ً
معظم خطوط اإلنتاج للشركة في مجال الصناعات التحويلية عملياتها اإلنتاجية في مدينة حائل، و من األولية للصناعة. إضافة

 املتوقع أن يكون تأثيرها واضًحا في نتائج الشركة في العام املقبل. كما نتوقع أن توفر خطوط اإلنتاج قيمة مضافة لألنشطة النهائية.

  مليار ريال في نفس الفترة من  2.7مليار ريال في الربع الثاني من العام مقابل  2.9إلى  % على أساس سنوي 12.1تحسنت اإليرادات بنسبة

ت العام املاض ي، مدفوعة بارتفاع أسعار مبيعات ثاني أكسيد التيتانيوم وبعض املنتجات البتروكيماوية األخرى. و بالتالي، تحسنت اإليرادا

 مليار ريال في الربع األول من العام الحالي. 2.8ن العام مقابل % على أساس ربع سنوي في الربع الثاني م6.0بنسبة 

  إلى 
ً
 بنسبة  871تضاعف مجمل الربح تقريبا

ً
% على أساس سنوي( في الربع الثاني من العام. كما إرتفع 105مليون ريال سعودي )إرتفاعا

 .2017لثاني من عام % في الربع ا15.9% في الربع الثاني من العام مقابل 29.1هامش مجمل الربح إلى 

  مليون ريال في الربع الثاني  327مليون ريال في الربع الثاني من العام مقابل  785% على أساس سنوي إلى 140إرتفع الربح التشغيلي بنسبة

 إلى حد كبير باإليرادات املرتفعة و حصة األرباح الصافية من الشركات الزميلة واملشروعات ا
ً
 من العام املاض ي، مدفوعا

ً
ملشتركة. و نتيجة

% 26.3نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى  170نقطة أساس على أساس سنوي و بمقدار  1400لذلك، إرتفع الهامش التشغيلي بمقدار 

 في الربع الثاني من العام.

  2018بع الثاني من عام مليون ريال في الر  175إلى  2017مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام  198إنخفضت رسوم التمويل من ،

 مليار ريال خالل نفس الفترة. 14.9مليار ريال إلى  16.5حيث خفضت الشركة إجمالي ديونها من 

  كما تحسن لسابقة. ب األسبان امم عدبن العام الجاري، لثاني مابع رلافي ون ريال ملی 396لی ف إضعاأثالثة ل بمعدل تجاوز خدلاصافي إرتفع

% في الربع الثاني من العام 3.5% في الربع الثاني من العام مقابل 13.2نقطة أساس على أساس سنوي إلى  970 هامش صافي الربح بمقدار

ع تفا، وسط ار2018م عان مول ألابع رلا% في 12.8ن موي بع سنس رساأعلی س ساأة طنق 40دار تفاعاً بمقار شمواھلاملاض ي. كما سجلت ا

 .2018ن عام مول ألا بعرلافي ون ريال ملی 361ن مل خدلاصافي 

  ت لى تدفقاإ 2017عام لثاني من الربع افي ل يامليون ر 119نقدي خارجي بقيمة لتشغيلية من تدفق األنشطة امن ي لنقدالتدفق اتحسن

لذمم و تحسن فى مستويات المرتفعة التشغيلية ح ابارمدفوعة باألالعام الحالي، لثاني من الربع افي ل يان رمليو 372بقيمة نقدية داخلة 

 ون.لمخزالتجارية املدينة و ا

  وقد شهدت 2018في آخر التطورات بخصوص صفقة ترونوكس كريستال، تتوقع شركة تصنيع إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام .

األمريكية بشكوى الصفقة تحديات تنظيمية في الواليات املتحدة وأوروبا على أسس مكافحة االحتكار. بينما تقدمت لجنة التجارة الفيدرالية 

 بتجريد ترونوكس من منتج الصفائح الورقية املنتجة 
ً
ضد هذه الخطوة، على الرغم من موافقة املفوضية األوروبية على هذه الصفقة، رهنا

نها يوليو أ 16في هولندا. و بعد ذلك، تماشًيا مع الشروط املنصوص عليها في موافقة املفوضية األوروبية ، أعلنت شركة ترونوكس في 

 لها. كما دخلت شركة ترونوكس في مذكرة تفاهم ملزمة م
ً
ع ستتخلى عن املنتج إلى صالح شركة فيناتور و التى تتخذ من اململكة املتحدة مقرا

املض ي شركة فيناتور لبيع مجمع أشتابوال، أوهايو ، و مجمعين إلنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم إلى شركة فيناتور، مما يدل على التزام الشركة ب

 قدًما في تنفيذ الصفقة.

مستوى تحسن العام و من ول ألاللنصف ي لقوداء امدفوعة باألل يار 22.7لى إطفيفة ألعلى رة بصوف لمستهدالسعر اجعة ابمرم نقو لتقييم:ا

 ت. بينما نبقى على توصيتنا اإلستثمارية املحايدة على السهم.لتوقعاا

لتغير ا

السنوي 

)%( 

 عام

2017 

 عام

2018 

التغير 

 السنوي )%(

الربع 

 الثاني

2017 

 الثانيالربع 

2018 

 

 ريال( مليون اإليرادات ) 2,991 2,667 12.1% 11,936 10,796 10.6%

 ريال( مليون )مجمل الربح  871 425 104.9% 3,247 2,104 54.3%

 الربح التشغيلي )مليون ريال( 786 327 140.2% 2,779 1,624 71.1%

 ريال( مليون صافى الربح ) 396 94 323.1% 1,295 716 80.8%

 نصيب السهم من األرباح )ريال( 0.59 0.14 323.1% 1.94 1.07 80.8%

 هامش مجمل الربح )%( 29.1% 15.9% 13.2% 27.2% 19.5% 7.7%

 هامش الربح التشغيلي 26.3% 12.3% 14.0% 23.3% 15.0% 8.2%

 الربح )%(هامش صافى  13.2% 3.5% 9.7% 10.8% 6.6% 4.2%
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 شركة فالكم ،بحا إدارة األ مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، 

 

 شرح منهجية التصنيف لدى فالكم للخدمات المالية
 

 على ذلك، يضع نظام التقييم على منهجية للتقييم املالي يختص بها، كما تستند توصياتها اإلستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين ”للخدمات املالية فالكم“تعتمد شركة 
ً
. وعالوة

 تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق، و 
ً
 .كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو اإلنخفاضاملتبع األسهم التى يتغطيتها بحثيا

 

 %.10 من بأكثر الحالي السعر على تزيد العادلة القيمة     :املراكز زيادة

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر من أقل أو أكثر إما العادلة القيمة                           محايد:

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعر من أقل العادلة القيمة              املراكز: تخفيض

 

 ييرتغ (4) نتظار تحديث املزيد من البيانات،( إ3) نتظار البيانات املالية التفصيلية،( إ2)،املعلوماتنتظار املزيد من ( إ1)سباب التالية: األ أو أكثر من  لسببلم يتم تحديد سعر مستهدف         املراجعة: تحت

 بحوث.املالية، قسم ادارة الخدمات للفالكم شركة ( أي سبب آخر من 6تغيير في ظروف السوق أو )( 5)أداء الشركة،  في

 

 :املخاطر من وتحذير مسؤولية إخالء

 وأن دقيقة التقرير هذا في الواردة الوقائع أن لضمان املعقولة العناية كل اتخذت فالكم أن من الرغم وعلى بها، موثوق  بأنه ُيعتقد مختلفة عامة مصادر من التقرير هذا في الواردة املعلومات جمع تم لقد

 هي التقرير هذا في الواردة األسعار أو املعلومات بأن تتعهد وال املقدمة، أواملعلومات األسعار أو البيانات دقة تضمن ال فالكم أن إال ومعقولة عادلة هي التقرير هذا في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات

 أو/و عدالة أو/و دقة على االعتماد عدم يجب فإنه عليه وبناءً  مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو للبيع عرض أنه على ُيفسر أن منه املقصود ليس التقرير هذا أن كما خطأ، أي من خالية أو صحيحة

خلي فالكم أن كما التقرير، هذا عليها يحتوي  التي األسعار أو املعلومات اكتمال
ُ
 فالكم تكون  ولن محتوياته، من أي أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها ت

 عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير هذا تاريخ في كما فالكم لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة األسعار وتوقعات والتنبؤات واآلراء التقرير، هذا محتويات عن األحوال من حال أي في مسؤولة

قدم وال إشعار، دون  للتغيير
ُ
 أسعار من التقرير في ورد وما التقرير، هذا في واردة أسعار توقعات أو تنبؤات أو آراء أية مع متوافقة تكون  سوف املستقبلية األحداث أو النتائج أو األسعار بأن ضمان أي فالكم ت

، تتحقق ال أن ويمكن فقط ُمحتملة نتيجة ُيمثل متوقعة
ً
 األحداث أو والنتائج منها الُتحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم املخاطر لبعض تخضع األسعار وتوقعات والتنبؤات اآلراء هذه أن كما نهائيا

 اشعار أي دون  بالتغييرات تتأثر أو/و تتقلب قد التقرير هذا في إليها املشار اإلستثمارات من أي من دخل أي أو مذكور  سعر أو قيمة أي فإن سبق ما إلى وإضافة. كلي بشكل تختلف قد املستقبل في الفعلية

  بالضرورة ليس السابق واآلداء سابق
ً
 طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا إن. األصل في املستثمر املبلغ من أقل ناتج على يحصلون  قد املستثمرين فإن بيانه سبق ما كل على وبناءً . املستقبلي لألداء مؤشرا

 أو/و الخاص املالي الوضع اإلعتبار بعين يأخذ وال اإلستثمار مجال في مشورة تقديم يستهدف ال التقرير هذا فإن ولذلك معين، مستثمر ألي املخاطرة ومستوى  وأهداف ظروف الحسبان في يأخذ وال فقط عام

 في الخبرة ذوي  من املستقلة املشورة على يحصل أن اإلستثمار بخصوص قرار أي اتخاذ قبل  املستثمر علي ينبغي ولذلك التقرير، هذا على يحصل ملن الخاصة اإلحتياجات أو/و الخاصة اإلستثمارية األهداف

  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو/و واالستثمارية املالية املجاالت
ً
  يكون  ال قد املالية األوراق من النوع هذا في اإلستثمار ألن نظرا

ً
 البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال. األشخاص لجميع مالئما

 
ً
، أو كليا

ً
 .السعودية العربية اململكة في والنشر الطبع وحقوق  الفكرية امللكية حقوق  وقوانين أنظمة بموجب محمية فيه األسعارالواردة وتوقعات والتنبؤات واآلراء املعلومات وجميع جزئيا

 .محفوظة الحقوق  جميع

 برقم 19/02/2007 بتاريخ السعودية املالية السوق  في للمستثمرين خدماتها بتقديم بدأت و 27/05/2006 بتاريخ( 06020-37) رقم السعودي املال سوق  هيئة من ترخيص على فالكم شركة حصلت

 .هجري  04/12/1427 بتاريخ الصادر 1010226584

 

 فالكم للخدمات املالية

 اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

 8004298888 خدمة العمالء: 

  920004711 لخدمات األسهم:

 

 الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

 2032546 11 966+ فاكس:

 addingvalue@falcom.com.sa اإليميل:

 

 

 :مراسلتنا على العنوان التالي

 884صندوق بريد 

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية


