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

 من الحالي أعلى  %2.6 78.00 المستهدف السعر
  22/07/2018 بتاريخ 76.00 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
 المراكز على المحافظة
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 األرباح

(SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 7,221          8,397        8,340        

Y-o-Y 15.9% 16.3% -0.7%

Gross profit 2,870          3,596        3,596        

Gross margin 39.7% 42.8% 43.1%

Net profit 2,376          3,096        3,107        

Y-o-Y 1.4% 30.3% 0.3%

Net margin 32.9% 36.9% 37.3%

EPS (SAR) 4.2               5.5             5.5             

DPS (SAR) 3.3               3.8             5.0             

Payout ratio 76.9% 68.1% 90.0%

P/E (Curr) 18.0x 13.8x 13.8x

P/E (Target) 18.5x 14.2x 14.1x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA  

Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 (شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب
 .لاير للسهم 78أداء جيد ؛ رفع ربح السهم المستهدف الى الربع الثاني : 

 % تقريبا، وكانت30% و 18ت ينساب عن نمو في االيرادات وصافي الربح على أساس ربعي بنسبة بلغت أعلن

معدل  % فقط من89متوافقة تماما مع تقديراتنا وأعلى من متوسط تقديرات المحللين. وكنا قد استوعبنا نسبة 

صل معدل وقعنا أن يء الموسمية التاريخية وتاستغالل الطاقة االنتاجية في تقديراتنا للربع الثاني، نظرا لطبيعة األدا

، قمنا بتعديل % خالل الربعين القادمين. ومنذ مراجعتنا األخيرة للتقديرات95 -%94استغالل الطاقة االنتاجية الى 

وف المتعلقة بسبب المخا 2018ورفع سعر المنتج نظرا ألننا كنا قد توقعنا سابقا انخفاضا طفيفا في النصف الثاني 

نتوقع االن  . ومع استمرار أسعار النفط في االرتفاع، فإننا2019العرض، واستمرينا في نفس التوقعات لعام  بتخمة

، هاية العامأن يظل متوسط أسعار النفط بدون تغيير، على أقل تقدير، مما كانت عليه مستويات الربع الثاني حتى ن

نا التوصية وأبقينا على تصنيفنا المحايد للشركة متضملاير  78وعليه فقد قمنا برفع سعرنا المستهدف للسهم الى 

عشر شهرا  لاير خالل االثني 4.5بالمحافظة على المراكز في سهمها. ونتوقع أن ترتفع أرباح السهم الموزعة الى 

السهم  % تقريبا على أساس سعر6لاير للسهم(، مما يعني ضمنا تحقيق عائد توزيعات بنسبة  5: 2019القادمة ) 

ل ي. وربما يعزى عامل المخاطر الرئيسي النخفاض سعر السهم عن التقديرات، الى ضعف أسعار جاليكوالحال

دي الى االثيلين االحادي بسبب المخاوف المرتبطة بتجاوز العرض الطلب. أما عوامل المخاطر التي يمكن أن تؤ

ع قف االرتفان عن مشاريع جديدة أو توارتفاع سعر السهم، فربما تكون مرتبطة بارتفاع توزيعات ربح السهم، االعال

 .في أسعار المنتجات

 2,112أعلنت ينساب عن ايرادات جاءت متوافقة مع التقديرات بلغت  :تفاصيل نتائج الربع الثاني 

ى أساس % تقريبا عل18مليون لاير(، بارتفاع بنسبة  2,090مليون لاير ) متوسط تقديرات المحللين : 

إليرادات جام المبيعات واألسعار األفضل لمعظم المنتجات. ونتيجة لدعمها باربعي، مدعومة بارتفاع أح

ة تقريبا على أساس ربعي(، فقد تجاوزت األرباح الكلي %4الضخمة وأسعار البروبان المنخفضة ) 

يون مل 938% على التوالي لتصل الى 29% و 27وأرباح التشغيل، نمو االيرادات، اذ ارتفعت بنسبة 

. 2013ليون لاير، على التوالي، وقد سجل كالهما أعلى مستوياتهما منذ الربع الثالث م 816لاير و 

 ثال لمستوىاننا نعتقد أن الشركة ربما تكون قد شهدت أيضا ارتفاعا كبيرا في الربح غير التشغيلي، مما

رباح أت ، مما وفر مزيدا من الدعم لصافي الربح. وبناء على ذلك، فقد قفز2017ربحها للربع الرابع 

 مليون لاير، وكانت منسجمة مع 821% تقريبا على أساس ربعي لتصل الى 30الربع الثاني بنسبة 

ل عوامل مليون لاير(. وتتمث 762مليون لاير ) متوسط تقديرات المحللين :  828تقديراتنا التي بلغت 

األسهم  توزيعات أرباحالمخاطر الرئيسية الرتفاع سعر السهم عن تقديراتنا،في حدوث ارتفاع كبير في 

  .وحدوث مزيد من االرتفاع في أسعار المنتجات

  عر الى لاير، فان نسبة الس 5.85بناء على ربح للسهم على أساس سنوي يبلغ  :مراجعة سريعة للتقييم

ا، فقد كان معدل رياال للسهم تقريبا. ووفقا لتقديراتن 82مرة، تعني ضمنا تقييما يبلغ  14السهم التي تبلغ 

بلغ % في الربع الثاني مقابل متوسطه التقديري لخمس سنوات الذي ت89ستغالل الطاقة االنتاجية ا

ن م%. وعليه، وبناء على أساس التقييم النسبي المحض، فان سعرنا المستهدف للسهم كان 94نسبته 

 2019% في 5المفترض أن يكون أعلى ولكننا نتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات بمعدل متوسط يبلغ 

بنسبة  لاير. وبافتراض توزيعات أرباح 5.5ونتيجة لذلك فقد قمنا بخفض تقديراتنا لربح السهم  الى 

، %6رياالت. وعند افتراض أن معدل العائد القياسي يبلغ  5%، فيمكن أن يصل ربح السهم الى 90

وزيعات أن ترتفع تلاير. وعلى أية حال، فإننا نتوقع  83فان ذلك يعني قيمة عادلة لسعر السهم تبلغ 

ثني لاير للسهم في اال 4.5لاير للسهم خالل االثني عشر شهرا األخيرة، الى  3.5أرباح السهم من 

  .% تقريبا6عشر شهرا القادمة، مما يعني عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 

ينسابلشركة  8201 ثاني: ملخص نتائج الربع ال1شكل  

(SAR mn)
 Q2 

2017 

 Q1 

2018 

 Q2 

2018 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 1,362 1,787 2,112 55.0% 18.1% 2,144 Largely in-line with our and consensus top-line estimates.

Gross profit 465 740 938 101.5% 26.7% 956
As anticipated, robust top-line along with lower propane price 

pushed gross profit sequentially.

Gross margin 34.2% 41.4% 44.4% 44.6%

Operating profit 358 635 816 128.2% 28.6% 848
Slightly below our estimates, due to higher-than-expected SG&A 

costs.

Operating margin 26% 36% 39% 40%

Net profit 346 631 821 137.5% 30.2% 828 In-line with our estimates, while beating consensus.

Net margin 25% 35% 39% 39%
 

 راجحي الماليةالمصدر : معلومات الشركة , ال   

 التصنيف الحالي
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من  :2019التوسع في جاليكول االثيلين االحادي يتوقع أن يزيد األرباح التقديرية للعام المالي

مليون  373الذي تبلغ تكلفته  DBNالمحتمل أن تكمل ينساب التوسع في مشروعها لجاليكول االثيلين 

دي ذلك الى زيادة طاقتها االنتاجية السنوية من هذا المنتج بمقدار ، وسيؤ2018لاير في الربع الرابع 

ألف طن سنويا. اننا نعتبر هذا المشروع التوسعي عامال ايجابيا اذ  850ألف طن سنويا لتصل الى  80

أن ذلك سوف يمكن الشركة من أن تشهد نموا في األرباح بمستوى أفضل من نظيراتها وبالتالي سوف 

(، فانه فور بدء المشروع في االنتاج التجاري في 2م أعلى .ووفقا لتقديراتنا ) الشكل تستحق مكرر تقيي

بمقدار  2019، فانه سيكون بوسعه زيادة صافي ربح ينساب التقديري للعام المالي 2018الربع الرابع 

استغالل عند معدل  2019% في األرباح التقديرية لعام 3.6مليون لاير تقريبا ) أو بزيادة بنسبة  113

%( سنويا. ويرجى مالحظة أن هذه الزيادة ربما يقضي عليها جزئيا فقط 100للطاقة االنتاجية يبلغ 

  .انخفاض انتاج البولي اثيلين،  اذ ال توجد حاجة لزيادة كمية اللقيم المستخدم

 

 وية مقرونةلقان نظرتنا ال تزال ايجابية حول ينساب، نظرا لمقدراتها التشغيلية ا : :التقييم والمخاطر 

ة في ظل بمركزها المالي الجيد ) وضع النقد الصافي( ومقدراتها الكبيرة على تحقيق تدفقات نقدية حر

 373الذي تبلغ قيمته   DBN االثيلين متطلبات رأسمالية محدودة ) حتى بعد ضم مشروع جاليكول

حادي، اليكول االثيلين االمليون لاير(.وبعد اخر  تحديث لألسعار وتضمين تأثير التوسع في مشروع ج

رنا د رفعنا سعفقد قمنا بمراجعة ورفع تقديراتنا المستقبلية إليرادات وأرباح الشركة. وبناء على ذلك، فق

 جمعت تقييم طريقة على لاير للسهم بناء 78المستهدف للسهم لفترة االثني عشر شهرا القادمة الى 

قدية حرة، لاير للسهم على أساس تدفقات ن 70مخصومة ) ال النقدية التدفقات طريقة بين متساوية بأوزان

 مالتقيي وطريقة %( 12.6متوسط لتكلفة رأس المال المرجح للمدى البعيد/ تكلفة رأس مال بنسبة 

 وفقا المرتفعة األرباح توزيعات مع ليتوافق وذلك مرة، 13.5 يبلغ مستهدف ربح مكرر)  النسبي

مرة (.  14اس مكرر ربح مستقبلي لالثني عشر شهرا القادمة يبلغ لاير للسهم على أس 86لتقديراتنا ) 

شر عمرة  على أساس ربح السهم لالثني  13.4ويتداول سهم الشركة حاليا عند مكرر ربح جذاب يبلغ 

 مرة ) يتراوح نطاق 14.1شهرا القادمة، أي أقل من متوسطه التاريخي لثالث سنوات الذي يبلغ 

 ات،الرئيسي النخفاض سعر السهم عن التقدير المخاطر عامل يعزى وربمامرة(.  17 -9المتوسط بين 

 عوامل أما. بتخمة العرض المرتبطة المخاوف بسبب االحادي االثيلين جاليكول أسعار ضعف الى

 ربح توزيعات بارتفاع مرتبطة تكون فربما السهم، سعر ارتفاع الى تؤدي أن يمكن التي المخاطر

  .المنتجات أسعار في االرتفاع توقف أو جديدة مشاريع عن االعالن السهم،
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 3 نهاية التقرير راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في فضال إخالء من المسؤولية

 
 

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءا
زيعهةا أو ععةادة  يجةوز ععةادة توالسةتخدام العةام مةن عمةالء شةركة الراجحةي الماليةة والأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي الماليةة" ، الريةاض ، المملكةة العربيةة السةعودية ل

على عدم  فقة من جانبكمعتبر بمثابة مواه الوثيقة واإلطالع عليها يعرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. عن استالم هذ

لحصةول علةى اليةة.  وقةد تةم ام من جانب شةركة الراجحةي المععادة توزيع أو ععادة عرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعمو

ية( بشأن البيانات أو ضمن ات )صريحةت موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية عقرارات أو ضمانالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلوما

عنمةا تقةدم  وثيقةة البحةث هةذهفغةرض محةدد. أو أنهةا تصةلح ألي والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي معلومةات كاملةة  أو خاليةة مةن أي خطةأ أو غيةر مضةللة  

لصةلة بتلةك سةتثمارية ذات ايةة أو غيرهةا مةن المنتجةات االمعلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هةذه الوثيقةة يشةكل عرضةا أو دعةوة لتقةديم عةرض لشةراء أو بيةع أي أوراق مال

حتياجةات المحةددة ألي ع المالي أو االمن هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوض األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

مناقشةتها أو  يات اسةتثمار جةرتى مالءمةة االسةتثمار فةي أي أوراق ماليةة ، أو اسةتثمار آخةر أو أيةة اسةتراتيجينبغي للمستثمرين السةعي للحصةول علةى المشةورة الماليةة أو القانونيةة أو الضةريبية بشةأن مةد

ل مةن أوراق ماليةة مةن هةذا أن الةدخ ن مالحظةةحقق.  كذلك ينبغي للمسةتثمريالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تت

لصةرف قةد يكةون اقلبات فةي أسةعار اع أو االنخفاض. كما أن التالنوع أو غيرها من االستثمارات ، عن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتف

أن يكةون لشةركة  مر أساسةا.  ويجةوز، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكةون أقةل مةن مبلةغ رأسةمالهم المسةتث متأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليهلها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل ال

األوراق الماليةة أو  ات المصةدرة لتلةكفةي األوراق الماليةة للجهةة أو الجهة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي ذلةك محللةي البحةوث( مصةلحة ماليةة

ن األدوات الماليةة.  قات ، أو غيرهةا مةشةت، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيةارات األخةرى أو الم االستثمارات ذات العالقة

سةتثمارية أو غيرهةا ات المصرفية االات  أو السعي لتأمين الخدمما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخدمك

باشةرة أو مولة عةن أي أضةرار وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشةركات التابعةة لهةا وموظفيهةا ، ال تكةون مسةئ من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث. 

 ن وثائق البحث.غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة م

وثةائق البحةث.   هذه الوثيقة مةن مات الواردة فيثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون عشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المعلوتخضع هذه الو

عةدة للتوزيةع أو موجهةة علةى أو م ي شكل أو بأي وسةيلة. كمةا يراعةى أن هةذه الوثيقةة مةن وثةائق البحةث ليسةتوال يجوز تغيير أو استنساخ أو عرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأ

ذه الوثيقةة مخالفةا هةخدام وافر أو اسةتهذا التوزيع أو النشر أو ت 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

 تلك الوالية القضائية.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 

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعةدد الماليةة الشةركات أسةهم باسةتثناء تغطيتهةا عطةار فةي األسةهم لجميةع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من نمكو تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم

 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى 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"

 .هراش 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى على السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "مراكزال تخفيض"

 عةدم جيةد بشةكل تبةرر أسةباب كهنةا تكةون وقةد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة كوني ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األسةباب ونشةرح ، السةهم لةذلك ةالمقةدر العادلةة القيمةة عةن يختلةف مسةتهدف سةعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة على األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 أو يتجةاوز المعنيةة لشةركةل التشةغيلي األداء أو األرباح كانت عذا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى

 .توقعاتنا مستوى دون
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