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                      0.41                     0.60 %10 %13 )%32( 195 288 %20 %26 )%32( 392 573 )%13( بتروكيم 2,239 1,959

                      1.09                     2.23 %9 %15 )%51( 3,279 6,695 %16 %25 )%45( 5,906 10,826 )%17( سابك 43,285 35,875

                      1.03                     0.99 %46 %43 %4 429 411 %42 %42 )%2( 388 395 )%2( سافكو 950 934

                      0.61                     1.46 %24 %39 )%58( 344 821 %24 %39 )%58( 340 816 )%33( ينساب 2,111 1,415

                      0.24                     0.58 %14 %14 )%15( 179 211 %26 %28 )%18( 338 410 )%12( سبكيم 1,474 1,301

                      0.85                     1.29 %25 %34 )%34( 167 253 %23 %33 )%37( 155 247 )%10( المتقدمة 750 674

                   (0.11)                     0.59 )%7( %25 - (158) 879 %4 %32 )%92( 85 1,116 )%31( كيان السعودية 3,524 2,417

)%54( 4,435 9,558 )%47( 7,604 14,383 )%18( 44,575 54,333 المجموع

* متوقعة

الهامش الصافي صافي الدخل الهامش التشغيلي
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جدول 1: تقديرات الربع الثاني من عام 2019 )مليون ريال، باستثناء ربحية السهم)

المصادر: الرياض المالية، تقارير الشركات

ربحية السهم )ريال(الدخل التشغيلياإليرادات

2019الربع الثاني –نظرة عامة سوق األسهم السعودي

2019يوليو04البتروكيماويات

فريق األبحاث
research@riyadcapital.com

+966-11-203-6805

الرسوم رفعت أميركا المفاوضات التجارية بين الواليات المتحدة والصين في أوائل شهر مايو، حيثتعثر بالهبوط بعد ولكن سرعان ما بدأت اتخذت أسعار البتروكيماويات اتجاهًا صاعدَا منذ نهاية الربع األول •
.الربع الثانياستقرار أسعار البيع في /المبيعات وكذلك انخفاضأحجام من المرجح أن تعلن أغلب الشركات عن انخفاض . مليار دوالر250على واردات صينية بقيمة % 25إلى % 10الجمركية من 

إلى أدنى مستوى لها منذ لتصل لنزول الجاليكول باايثيلين استمرت أسعار . بروبيلين بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق على خلفية مستوى العرض الجيد وضعف المعنوياتوالبولي إيثيلينأسعار البولي تباينت •
.مع ارتفاع المخزون لمستويات عالية وضعف الطلبأعوام عشر 

.الهند على المدى القريبتحسنت أسعار الميثانول بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق وكذلك أسعار اليوريا حيث يتوقع المنتجون مناقصة كبيرة من •



2019الربع الثاني –نظرة عامة سوق األسهم السعودي

، بانخفاض قدره %2.71في بداية الربع وظل مستقرًا ألول شهرين من الربع الثاني من العام، لكنه هبط بشكل ملحوظ خالل شهر يونيو لينهي الربع عند % 2.87لمدة ثالثة أشهر عند مستوى سايبوركان معدل •
.نتوقع بأن يستمر تحت الضغط مع احتمالية خفض مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي ألسعار الفائدة هذا العام. نقطة أساس على أساس ربعي15

، ال يزال أعلى بشكل ، رغم انخفاضه المؤخرسايبورمعدل أنتشير توقعاتنا إلى أن نمو صافي دخل العموالت الخاصة سيكون محدودًا على أساس ربعي، لكنه سيكون أفضل بكثير على أساس سنوي، نظرًا إلى•
.، لذلك نتوقع اتجاهًا مشابهًا في صافي دخل البنوك الواقعة تحت تغطيتنا2018ملحوظ من مستوياته في الربع الثاني من عام 
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%1 148,905 146,705 )%2( 120,225 122,811 %15 1,062 921 %2 الفرنسي 1,252 1,281

183,852 - 163,414 - 1,449 - 2,170 - ساب**

%0 129,368 129,239 %2 120,173 117,486 %3 950 921 %8 العربي 1,272 1,367

%0 169,441 168,598 )%1( 115,921 116,632 %11 1,548 1,400 %11 سامبا 1,541 1,706

%6 298,051 280,387 %3 236,525 228,947 %18 3,043 2,569 %19 الراجحي 3,232 3,848

%13 58,962 52,179 %12 52,969 47,340 %22 337 276 %18 البالد 517 611

%4 92,495 88,938 %7 87,857 81,942 %19 741 621 %6 اإلنماء 942 1,003

%4 897,223 866,045 %3 733,670 715,158 %14 7,680 6,707 %12 9,817 8,757 المجموع

* متوقعة

** بيانات ساب للربع الثاني من عام 2018 غير قابلة للمقارنة، لذلك فإن المجموع ال يشمل توقعاتنا لساب

الشركة

 الودائع

المصادر: الرياض المالية، تقارير الشركات

جدول 2: تقديرات الربع الثاني من عام 2019 )مليون ريال(

البنوك

صافي القروض صافي الدخل صافي دخل العموالت

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق
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.هي تقريباً لكن األسعار ستبقى كما ، (والعيدشهر رمضان )بسبب التأثير الموسمي 2019الربع الثاني من عام ستنخفض في المبيعات نعتقد بأن أحجام : اإلسمنت•

.مليون مشترك41.6إلى 2019م زاد عدد المشتركين بنهاية الربع األول من عا. قطاع االتصاالت نظرًا للتغييرات التنظيمية اإليجابية باإلضافة إلى استيعاب تأثير الضريبةفي نتائج نتوقع تحسنًا : االتصاالت•

.  ضاع السوق مقارنة بالعام السابقأووتحسن  شهر رمضان ومن المتوقع أن تسجل المراعي أيضًا نتائج أفضل بفعل مبيعات . جديداً نتوقع ارتفاعًا في نتائج شركة جرير نتيجًة الفتتاحها متجرًا : األغذية والتجزئة•

الربع الثاني 

*2019

الربع الثاني 

2018

الربع الثاني 

*2019

الربع الثاني 

2018

التغير 

السنوي

الربع الثاني 

*2019

الربع الثاني 

2018

التغير 

السنوي

الربع الثاني 

*2019

الربع الثاني 

2018

الربع الثاني 

*2019

الربع الثاني 

2018

التغير 

السنوي

الربع الثاني 

*2019

الربع الثاني 

2018

0.29 (0.18) %31 )%32( - 58 (36) - 65 (30) %43 )%12( %71 اليمامة 112 191

0.41 0.38 %21 %24 %9 63 58 %3 66 64 %33 %39 %23 السعودية 246 303

0.47 0.20 %31 %21 %133 42 18 %206 49 16 %42 %25 %55 القصيم 88 136

0.77 0.26 %35 %20 %200 108 36 %175 110 40 %40 %29 %75 الجنوبية 178 311

0.38 0.03 %24 %2 %1080 59 5 %700 64 8 %21 %10 %24 ينبع 197 244

%307 330 81 %261 354 98 %44 المجموع                             821         1,185 

1.42 1.22 %21 %19 %13 2,834 2,517 %14 3,299 2,901 %59 %54 %3 االتصاالت السعودية 13,182 13,519

0.07 (0.10) %2 )%3( - 53 (79) %109 265 127 %57 %61 %12 موبايلي 2,895 3,233

0.21 (0.06) %6 )%2( - 122 (38) %109 374 179 %71 %65 %15 زين 1,846 2,114

%25  3,009         2,400        %23  3,938         3,207        %5 المجموع                    17,923     18,866 

0.65 0.66 %17 %18 )%1( 652 661 %5 799 760 %40 %40 %4 المراعي 3,731 3,862

1.49 1.36 %10 %10 %10 179 163 %15 180 156 %13 %13 %8 جرير 1,693 1,829

* متوقعة

ربحية السهم )ريال(الدخل التشغيلي

جدول 3: تقديرات الربع الثاني من عام 2019 )مليون ريال، باستثناء ربحية السهم(

الشركة

الهامش الصافي صافي الدخل اإليرادات

االتصاالت

األغذية والتجزئة

المصادر: الرياض المالية، تقارير الشركات

اإلسمنت

الهامش اإلجمالي



بيان إخالء المسؤولية

واحة:العامةاإلدارة.1010239234رقمتجاريوسجل(07070-37)برقمالماليةالسوقهيئةمنترخيصبموجبتعملسعوديريالمليون200المدفوعالمالرأس.مقفلةمساهمةشركةالماليةالرياض
.920012299:الهاتف.السعوديةالعربيةالمملكة،7279-13241الرياض69رقمالوحدةالشهداء،حي2414غرناطة

التوقعاتوأنقةدقيهيالتقريرهذافيالواردةالوقائعأنلضمانالمعقولةالعنايةكلاتخذتحينفي.بهاموثوقبأنهايعتقدمختلفةعامةمصادرمننيةبحسنالتقريرهذافيالواردةالمعلوماتجمعتم
فيالواردةاتالمعلومأنتتعهدالالماليةالرياضالخصوص،وجهوعلىالمقدمة،والمعلوماتالبياناتدقةتضمنالالماليةالرياضفإنذلكومعومعقولة،عادلةهيالوثيقةهذهفيالواردةوالتنبؤاتواآلراء

أو/وعدالة،أو/وقة،دعلىاالعتمادعدميجبفإنهعليه،وبناءً .ماليةأوراقأيةلشراءعرضتقديمأوللبيععرضأنه،علىيفسرأنبهالمقصودوليسليس،التقريرهذا.خطأأيمنخاليةأوكاملةهيالتقريرهذا
أييكونولنمسؤولةةالماليالرياضتكونولنمحتوياته،أوالتقريرلهذااستخدامأيعنناجمةخسارةأيعنالتزامأيتقبلوالمسؤوليتهاتخليالماليةالرياض.التقريرهذاعليهايحتويالتيالمعلوماتاكتمال

لهميكوندقعمالئهاأوالتابعةالشركاتمنأكثرأوأحدأوموظفيهاأوالماليةالرياض.التقريرهذامحتوياتعناألحوالمنحالأيفيمسؤولينوموظفينومسؤولين،مدراء،منالماليةالرياضمنسوبيمن
وبالتاليفقطتقريرالهذاتاريخفيكماالماليةالرياضلشركةالحاليةاآلراءتمثلالتقريرهذافيالواردةوالتوقعاتوالتنبؤاتاآلراء.التقريرهذافيإليهاالمشاراألخرىاألصولأوالماليةاألوراقفياستثمارات

.فقطمحتملةنتيجةليمثالتقريرفيوردوماالتقرير،هذافيواردةتوقعاتأوتنبؤاتأوآراءأيةمعمتسقةتكونسوفالمستقبليةاألحداثأوالنتائجبأنضمانأيهنالكليس.إشعاردونللتغييرعرضةفهي
أي،منالدخلأوألي،يمةالق.كليبشكلتختلفقدالمستقبلفيالفعليةاألحداثأووالنتائجمنهاالتحققيتملمالتيواالفتراضاتالتأكدوعدمالمخاطرلبعضتخضعوالتوقعاتوالتنبؤاتاآلراء،هذهأنكما
فيالمستثمرالمبلغمنأقلناتجلىعيحصلواأنللمستثمرينيمكنلذلك،وفقاً .المستقبليلألداءمؤشراً بالضرورةليسالسابقاألداء.بالتغييراتتتأثرأو/وتتقلبقدالتقريرهذافيإليهاالمشاراالستثماراتمن

االعتباربعينذيأخوالاالستثمارمجالفيمشورةتقديمالتقريربهذايقصدالفإنهولذلك،.معينمستثمرأليالمخاطرةومستوىوأهداف،ظروف،يعتبروالعامطابعذاتمعلوماتيقدمالتقريرهذا.األصل
المجاالتيفالخبرةذويمنالمستقلةالمشورةعلىالحصولالقارئعلىيجباالستثماربخصوصقرارأياتخاذقبل.بالقارئالخاصةاالحتياجاتأو/والخاصةاالستثماريةاألهدافأو/والخاصالماليالوضع
وجميعجزئيًا،أوكلياً ،البحثيالتقريرهذاتوزيعأونسخيحقال.األشخاصلجميعمالئمايكونالقدالماليةاألوراقمنالنوعهذافياالستثمارألننظراً الضرورةحسبآخرينمستشارينأيأو/ووالقانونيةالمالية

.والنشرالطبعحقوقولوائحالقواعدبموجبمحميةفيهالواردةوالتوقعاتوالتنبؤاتواآلراءالمعلومات

أيضاً أخرى تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل 
research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

تصنيف السهم

غير مصّنف بيع حياد شراء

مقيد/ تحت المراجعة %15-إجمالي العوائد المتوقعة اقل من  % 15-و % 15+إجمالي العوائد المتوقعة بين  %15+إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من 


