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 الهوامش دون التوقعات
% 44 نسبته )بانخفاض مليون لاير 187تبلغ ع برباحاً خالل الرأوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( حققت الشركة ال

مليون لاير  214البالغة توقعات المحللين دون توقعاتنا ولتأتي  ،(ربعي% على أساس 21بنسبة وعلى أساس سنوي 

 2من البقاء فوق مستوى وسنوي، لكنها تمكنت  يخفضت اإليرادات على أساس ربعان. على التوالي مليون لاير 220

لم تذكر التوقعات. لقد فوجئنا بأن اإلدارة دون الهوامش  أتت، ؛ ومع ذلكأسعار المنتجاتمليار على الرغم من ضعف 

ارتفاع  ذكرت ولكنها، اأقرانه ربعي مثل بعضعلى أساس كإحدى أسباب انخفاض األرباح تمويل ال التكاليف ارتفاع

واستطاعت إلى تخفيض . لقد أثبتت الشركة قدرتها على تحمل ظروف السوق الصعبة كإحدى األسباب مصاريف الزكاة

في رفع  الحرالشركة الستخدام التدفق النقدي قدرة ، مما سيزيد على مدى السنوات القليلة الماضيةر بشكل كبي ديونها

المؤشر العام ربحية من مكرر  أقلمرة،  10.7يبلغ  2019يتداول السهم عند مكرر ربحية متوقع لعام  .التوزيعات

ً  29من  لاير 32 للسهم إلى مستهدفالسعر ال ورفع إلى شراءتوصيتنا  برفع قمنا مرة. 17.2البالغ   .لاير سابقا

  يرادات ال تزال قويةاإل
% على أساس 9بنسبة  بانخفاض) 2019من عام  األولفي الربع  مليار لاير 2.02 سجلت الشركة إيرادات تبلغ

عزت الشركة سبب انخفاض اإليرادات . مليار لاير 1.92توقعاتنا البالغة  لتفوق( % على أساس ربعي7بنسبة سنوي و

% على أساس 20 وعلى أساس ربعي % 10بنسبة  أسعار البولي إيثيلين حيث تراجعت المنتجاتأسعار  إلى تراجع

 .% على أساس سنوي12 وعلى أساس ربعي % 9بروبيلين بنسبة أسعار البولي  ، في حين تراجعتسنوي

 جزئيا   تتعافىالهوامش 
على أساس  %18بنسبة بارتفاع و% على أساس سنوي 31بنسبة  بانخفاضمليون لاير،  526جمالي إ الربح بلغ

% في 20 لكن توسع منالسابق و العام% في 35من مستوى % 26 ليصل إلىالهامش اإلجمالي  انكمش ربعي.

% 44بارتفاع بنسبة و% على أساس سنوي 38بنسبة  بانخفاضمليون لاير،  376 التشغيلي الدخل بلغ. السابق الربع

 لكنه توسع منالسابق  العامفي  %27من  %19إلى  هامش الدخل التشغيليمما أدى إلى انكماش ، على أساس ربعي

% 19% و4ي بنسبة انخفضت على أساس سنوي وربع يةالتشغيل المصروفاتنالحظ أن السابق.  الربعفي  12%

ستهالك االعديل ت من إلى المصاريف المتكبدة ياإلجمالي والتشغيلفي هوامش الربح  االرتفاع الربعييعود على التوالي. 

مليون  187تراجع الربح الصافي إلى  .بعض من أصول وحدة البولي ستايرينفي السابق  عخالل الرب الذي جرى

إلى  الهامش الصافي(، مع انكماش % على أساس ربعي21بنسبة و% على أساس سنوي 44بنسبة  لاير )بانخفاض

% في الربع السابق. إن االنخفاض الربعي في الهامش الصافي يعود بشكل 11% في العام السابق و15% من 9

 .في الربع السابق تعويضات تأمينيةأساسي إلى دخل 

 لاير 32نرفع التوصية إلى شراء مع رفع السعر المستهدف إلى 
تسجيل الشركة أرباح أقل من توقعنا. ولكن حدت اإليرادات  كانت الهوامش في الربع األول دون التوقعات، مما أدى إلى

، وهو أدنى مستوى لها منذ إدراجها، مليار لاير 5.3ديون بتروكيم طويلة األجل  المستقرة من انخفاض األرباح. تبلغ

بعد ذلك ولكنها  رأسماليةنفقات  تمويل ستأخذ. ال نعتقد أن بتروكيم 2023و  2020ما بين  وتتراوح تاريخ استحقاقها

من العام القادم والذي سيدعم سعر  ابتداءً توزيعات ال أن ترتفع ، نتوقعرأس المال العامل. نتيجة لذلك تمويل تأخذقد 

  .للسهم لاير 32عند سعر مستهدف يبلغ  إلى شراءتوصيتنا نرفع  لذلك %،19.3 العوائد المتوقعة إجمالي يبلغ .السهم

 
 
 
 
 
 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2018 2019* 2020*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2018 2019* 2020*    

% 3.5  % 8.4 األصول متوسط على العائد %4.8   اإليرادات 8,930 9,109 9,382   

% 4.14  % 8.13 الملكية حقوق متوسط على العائد %14.9   الدخل التشغيلي 2,009 2,095 2,158  

x10.4 x10.7 x 3.11 الربحية مكرر  الدخل صافي 1,165 1,226 1,267     

x1.5 x 51.  x1.9 الدفترية القيمة مكرر لاير() السهم ربحية 2.43 2.55 2.64    

x 95.  x 8.5  x 8.6  **EBITDA / المنشأة قيمة لاير() الموزعة السهم أرباح 0.50 0.70 0.70     

 * متوقعة

واالستهالك اإلهالكو قبل المصروفات البنكية والزكاة** الدخل   

 * متوقعة 

 

 

 

             
 

 

 )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 2019 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

  

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2019 أبريل 25 في سعرال 27.40

 العائد المتوقع لسعر السهم 16.8%

 ائد األرباح الموزعةع 2.6%

 جمالي العوائد المتوقعةإ 19.3%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52على/أدنى سعر خالل أ 30.8/22.4

 )مليون لاير( لقيمة السوقيةا 13,128

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 480

 )األسهم الحرة(ألسهم المتاحة للتداول ا 16.6%

 (شهر 12)توسط حجم التداول اليومي م 268,061

PETROCH AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 
 
 
 
 

 

 (لاير)مليون  2019لعام  األولالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 1,921 2,020

 الدخل التشغيلي 413 376

  صافي الدخل 214 187

 )لاير(ربحية السهم  0.45 0.39
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  (بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية الشركة

2019 األول الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

 % و     15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضاً  حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى *تعتبر نسب العوائد تقديرية،

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

ائع الواردة في هذا التقرير لضمان أن الوقتم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ت المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، ن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلوماهي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

و تقديم عرض عرض للبيع أ يفسر على أنه،الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن 

لمالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل الية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض لشراء أية أوراق ما

ن مدراء ، ومسؤولين، و يكون أي من منسوبي الرياض المالية مأي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن 

لهم استثمارات في األوراق  الئها قد يكونموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عم

 .ا في هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليه

لتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي لالي فهي عرضة اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

تيجة محتملة فقط. كما أن هذه التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل ن ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او

 .ختلف بشكل كليالمستقبل قد تاآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن للضرورة مؤشرا القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

ورة في مجال االستثمار مات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشهذا التقرير يقدم معلو

ار يجب على القارئ أي قرار بخصوص االستثموال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ 

ع من االوراق المالية قد ر في هذا النوالحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .حقوق الطبع والنشر لتقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائحال يحق نسخ أو توزيع هذا ا
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