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مجموعة صافوال

التصنيف الحالي
تخفيض المراكز

زيادة المراكز

المحافظة على المراكز

ال يزال ضعف األداء مستمرا؛ سعر السهم المستهدف  25لاير
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جاءت نتائج صافوال للربع الرابع متضمنة الكثير من انخفاض األرقام عن التقديرات  ،اذ أعلنت الشركة عن
خسائر صافية بلغت  526مليون لاير مقابل تقديراتنا التي أشارت الى ربح صافي يبلغ  161مليون لاير .وكما
كان متوقعا ،فقد ظل األداء التشغيلي ضعيفا ،غير أن معظم انخفاض صافي الربح عن التقديرات حدث نتيجة
لوجود العديد من البنود غير المتكررة .وقد انخفضت االيرادات والربح االجمالي بنسبة  %8وبنسبة  %15على
أساس سنوي ،على التوالي ،ويعزى ذلك أساسا الى األداء المخيب للتوقعات في قطاع المواد الغذائية ( انخفض
الربح االجمالي لهذا االقطاع بنسبة  %50تقريبا) الذي كان يعاني من الضوابط المفروضة على األسعار وانخفاض
قيمة العمالت .بيد أن هامش الربح في قطاع التجزئة ( بندة) أظهر تحسنا نتيجة للمبادرات الرامية لترشيد التكلفة.
وبالنسبة للفترة القادمة ،فإننا نتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التراجع نظرا النكشافه على األسواق الخارجية
حيث يواجه عو امل هيكلية غير مواتية تتمثل في انخفاض أسعار السلع ( الضوابط الحكومية على األسعار)
وانخفاض أسعار صرف العمالت .وبالنسبة لقطاع التجزئة ،فإننا نتوقع أن تنخفض الخسائر تدريجيا حتى تصل الى
نقطة التعادل وعتبة الربح ،مدعومة باستراتيجية الشركة الرامية الى تحقيق انعكاس ايجابي لوضع الشركة في ظل
التحسن في معنويات المستهلكين .عالوة على ذلك ،ال تزال صافوال عرضة لمخصصات لمخصصات شطب
الممتلكات وحاالت نقص في قيمة االصول ،باإلضافة الى مخاطر العمالت ،وذلك نظرا الستثمارها في مجاالت
أعمال متنوعة في األسواق العالمية .واجماال ،فإننا نتوقع أن يستمر ضعف األداء في المديين القريب الى المتوسط
حتى يتم ازالة المشاكل الهيكلية المتعلقة بنماذج األعمال .ووفقا لذلك ،فقد خفضنا سعرنا المستهدف لسهم الشركة
الى  25لاير ( السابق  26 :لاير للسهم) ،والذي كان مدعوما بدرجة كبيرة باألداء األفضل لشركتي هرفي
والمراعي ،بينما لم تسهم أعمال الشركة الرئيسية بأي شيء في قيمة الشركة .هذا ،وقد أبقينا على تصنيفنا المحايد
للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

Revenue growth
)EBIT (mn



أحدث المستجدات في شركة بندة  :كجزء من االستراتيجية الرامية إلحداث انعكاس ايجابي وتحسن
في أداء الشركة ،فقد أغلقت الشركة  138فرعا من فروع بندتي ( تمثل نسبة  %2.5فقط من ايرادات
قسم التجزئة) ،و  9فروع من فروع سوبر بندة وواحد من فروع هايبر بندة ،خالل  .2018لقد أدى
اغالق الفروع غير المربحة ،وخاصة عدم استمرار نمط بندتي في الربع الرابع ( تم اغالق جميع ال
 123فرعا المتبقية) الى اضافة  140نقطة أساس على أساس سنوي في الربع الرابع .عالوة على
ذلك ،فان االدارة تتوقع تحقيق تأثير ايجابي تبلغ قيمته  30مليون لاير في الربح قبل الفائدة
واالستهالك واالطفاء  EBITDAفي عام  2019وحده نتيجة إلغالق فروع بندتي ال 123
المذكورة  .اننا نعتقد أن هذه الخطوة تعتبر خطوة حكيمة تصب في اتجاه زيادة الربحية وهو ما يتوافق
مع توقعات االدارة لتحقيق نقطه التعادل في  EBITDAخالل عام  .2019عالوة على ذلك ،فمن
المحتمل أن يؤدي ذلك الى تحقيق نمو في مبيعات المحالت القائمة في المستقبل .وكانت مبيعات
المحالت القائمة قد أظهرت بعض التحسن بالفعل اذ انخفضت بنسبة  %2فقط مقابل انخفاضها بنسبة
 %11في .2017
التقييم  :يتداول سهم الشركة حاليا عند مكرر ربح يبلغ  24.2مرة على أساس تقديراتنا لربح السهم
للسنة المالية  ،2019أي أعلى من متوسط مكرر ربحه لفترة  3سنوات الذي يبلغ  21.7مرة .ويبلغ
سعرنا المستهدف للسهم استنادا الى طريقة التدفقات النقدية المخصومة 25 ،لاير للسهم ( السابق 26 :
لاير للسهم) ،بافتراض  %9.2كمتوسط مرجح لتكلفة رأس المال (دين بنسبة  %40في هيكلة رأس
المال) و  % 3.0كنسبة نمو نهائي ،مما يعني ضمنا تصنيف محايد للشركة متضمنا التوصية
بالمحافظة على المراكز في سهمها .وقد كان العامل المحرك الرئيسي للسعر المستهدف للسهم هو
حصتها في المراعي وهرفي ،رغما عن أن النظرة المستقبلية ألعمال الشركة الرئيسية مستقلة عن
الشركات األخرى ،ال تزال متوسطة نظرا للعوامل الهيكلية

EBIT growth
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المصدر :معلومات الشركة ,والراجحي المالية



الشكل  : 3ملخص النتائج المالية لمجموعة صافوال للربع الرابع 2018
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نتائج الربع الرابع  : 2018انخفضت ايرادات الشركة بنسبة  %7.7على أساس سنوي الى
 5,347مليون لاير (جاءات متوافقة مع تقديراتنا) ،ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض أسعار زيت
الطعام والسكر باإلضافة الى تأثير انخفاض أسعار صرف العمالت ( اللاير االيراني ،الجنيه السوداني
والليرة التركية) .وسجل الربح االجمالي انخفاضا بنسبة  %14.0على أساس سنوي ليصل الى 991
مليون لاير ( متوافق مع ت قديراتنا) ،ويعود السبب في ذلك الى انخفاض هامش الربح في قطاع المواد
الغذائية .وقد انخفض ربح التشغيل بدرجة كبيرة الى  33مليون لاير ( الربع الرابع 150 : 2017
مليون لاير) ،بسبب استمرار ضعف الكفاءة التشغيلية .أما مصروفات الفائدة فقد ارتفعت بنسبة
 %17.4على أساس سنوي نتيجة الرتفاع صافي الدين الى  7,054مليون لاير ( الربع الرابع
 6,099 :2017مليون لاير) .وسجلت الزكاة والضرائب ارتفاعا بمقدار  34مليون لاير في الربع
الرابع ،على أساس ربعي .بيد أن الشركة سجلت خسارة صافية بلغت  526مليون لاير ( الربع الرابع
 38 : 2017مليون لاير) مقابل تقديراتنا التي أشارت الى ربح صاف يبلغ  161مليون لاير .وقد
تفاقمت هذه الخسارة نتيجة لوجود بنود استثنائية مثل  )1الخسارة الناتجة عن انخفاض أرض شركة
كنان التي بلغت  104مليون لاير  )2مخصص الضمان المرتبط بشركة جسور الذي بلغ  101مليون
لاير  )3مخصص الرسوم الجمركية لشركة عافية الذي بلغ  32مليون لاير .وكانت النتائج حسب
القطاعات ،كما يلي :



انخفضت ايرادات قطاع التغذية بنسبة  %16.4على أساس سنوي الى  2,161مليون لاير ،رغما عن
ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة  %12على أساس سنوي الى  815.0طن متري ( أحجام مبيعات زيت
الطعام ارتفعت في الجزائر ومصر) .وقد انخفضت ايرادات األغذية أساسا بسبب انخفاض ايرادات
زيت الطعام ( 22.6%-على أساس سنوي) بسبب القيود المفروضة عل األسعار وانخفاض قيمة
صرف العمالت .وسجلت ايرادات السكر والمكرونة انخفاضا هامشيا بنسبة  %2.5و  ،%1.9على
التوالي .وقد تراجع هامش الربح االجمالي بنسبة  %6.5على أساس سنوي الى  %9.7نتيجة لمنح
حسومات أسعار للمحافظة على حصة الشركة السوقية وبلغت صافي خسارة قطاع األغذية 116
مليون لاير في الربع الرابع  2018مقارنة بربح صاف بلغ  199مليون لاير في الربع الرابع .2017



انخفضت ايرادات قطاع التجزئة بنسبة  %4.1على أساس سنوي الى  2,863مليون لاير ،ويعزى
ذلك بصفة رئيسية الى االنخفاض في عدد العمالء واغالق الكثير من الفروع .وسجل هامش الربح
االجمالي ارتفاعا بمقدار  140نقطة أساس الى  ،%23.3مدعوما بتعزيز فعالية التكلفة على اثر
اغالق الفروع غير المربحة .هذا ،وقد تقلصت الخسارة الصافية الى  285مليون لاير ،من 408
مليون لاير في الربع الرابع .2017
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اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
خالء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية"  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز عتادة توزيعهتا أو عتادة
رسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية .ن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى
عدم عادة توزيع أو عادة رسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية .وقتد تتم الحصتول
على المعلوم ات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها .وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية قرارات أو ضمانات (صتريحة أو ضتمنية) بشتأن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي م علومات كاملة أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة أو أنها تصلح ألي غرض محدد .فوثيقة البحث هتذه نمتا
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 أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة
بتلك األوراق المالية أو االستثمارات .وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات
المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.
ينبغي للمستثمرين ا لسعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة  ،أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو
التوصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق .كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن
هذا النوع أو غيرها من االستثمارات  ،ن وجد  ،قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض .كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد
يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن  ،أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة .وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا .ويجتوز أن يكتون
لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا (بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث) مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق
المالية أو االستثمارات ذات العالقة  ،بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة  ،وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ا جلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات  ،أو غيرهتا متن
األدوات المالية .كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت خر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية
االستثمارية أو غيرها من األعما ل من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث .وشركة الراجحي المالية  ،بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  ،ال تكتون مستئولة عتن
أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرى قد تنشأ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.
تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون شتعار مستبق .وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق
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 أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة لتى أو معتدة
للتوزيع 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 يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه
الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.

شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية
تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل لجميع األسهم في طار تغطيتهتا باستتثناء أستهم الشتركات الماليتة وعتدد
قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪10فوق السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود  9-6شهور.
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  ٪10دون سعر السهم الحالي و  ٪10فوق سعر السهم الحالي خالل فترة  9-6شهرا.
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪10دون مستوى السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم لى المستوى المستهدف خالل فترة  9- 6شهرا.
"السعر المستهدف"  :Target priceقد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني  ،ولكن قد ال يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر .وقد تكون هناك أسباب تبترر بشتكل جيتد عتدم
احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم لى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني .وفي مثل هذه الحالة  ،نقوم بتحديد سعر مستهدف يختلف عن القيمة العادلة المقتدرة لتذلك الستهم  ،ونشترح األستباب
التي دفعتنا للقيام بذلك.
يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجيتة  ،أو ذا كانتت األربتاح أو األداء التشتغيلي للشتركة المعنيتة يتجتاوز
أو دون مستوى توقعاتنا.
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