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 تمديد مدة إغالق المصنع يحد من األرباح

 توقعاتنا دون 2018من عام  الرابعالشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( عن نتائج الربع  أعلنت

 البالغة توقعاتنامقابل ( لاير 0.11ربحية السهم تبلغ ) لاير مليون 40 مستوى صافي الدخل بلغ. توقعات المحللينو

نتيجة وربعي  أساس سنوي على انكمشت الهوامش. لاير مليون 87 وتوقعات المحللين البالغة لاير مليون 100

إيجابية حيث ارتفعت اإليرادات إلى  السنةنتائج  كانتمع ذلك،  .التكاليف بشكل طفيفغالق المصنع مع انخفاض إ

% على أساس 33 بنسبةمليون لاير ) 583األرباح إلى  ونمت % على أساس سنوي(13 بنسبةمليار لاير ) 5.04

 .شراءالب تناتوصيللسهم وعلى  لاير 24 البالغ المستهدف سعرنا على نبقي. (سنوي

 ربعي% على أساس 21 بنسبة تنخفضيرادات اإل
% 21 % على أساس سنوي و18 نسبته بانخفاض، الرابعفي الربع  مليار لاير 1.05 تبلغإيرادات  سجلت سبكيم

غالق إالميثانول وتمديد مدة  أسعار انخفاضأثر مليار لاير.  1.20توقعاتنا البالغة  دونلتأتي على أساس ربعي، 

 كانت وقت في وقع الميثانول مصنع إغالقأن بشكل كبير. من الجدير بالذكر مبيعات الشركة مصنع الميثانول على 

 .مستوياتها أدنى عند األسعار عندما كانت التشغيل وعاود( شهر أكتوبر) مرتفعة مستوياتعند  الميثانول أسعارفيه 

على أساس ربعي  %6بنسبة أسعار الميثانول  . انخفضتخالل الربع شركةاإليرادات للأدى ذلك إلى تفاقم خسارة 

 .% على أساس سنوي8بنسبة  ارتفعت هاولكن

 ربعيو سنوي على أساس بقوة نكمشت مشاواله
مليون  205على أساس ربعي ليصل إلى  %56بنسبة % على أساس سنوي و51اإلجمالي بنسبة الدخل  انخفض

 %35في العام السابق و %33 % مقارنة بمستوى19كبير ليصل إلى مستوى الهامش اإلجمالي بشكل  انكمشلاير. 

فاءة كمشروع رفع مع انتهاء  2019 عام خاللنسبياً نتوقع أن يكون الهامش اإلجمالي مرتفعاً  في الربع السابق.

% على أساس 77% على أساس سنوي و 73 بنسبةدخل تشغيلي ال تراجع .الميثانولالطاقة وتحسين أداء مصنع 

% في العام السابق و 22% من 7إلى  الهامش التشغيلي انخفضلذلك،  . نتيجةً لاير مليون 74ليصل إلى ربعي 

% على 78% على أساس سنوي و 76نسبته  بانخفاضليون لاير )م 40دخل الصافي  بلغ. % في الربع السابق25

 % في العام السابق والربع السابق. 13% من 4الهامش الصافي إلى تراجع بينما  ،أساس ربعي(

 شراءالبتوصية النحافظ على 
 التفاؤل نا إلىانيدفع، ولكن هناك عامالن الربعاالنخفاض الحاد في أسعار النفط خالل  منعانت أسعار الميثانول 

، تنمو مصانع الميثانول إلى األوليفينات بشكل مطرد في الصين ومن المتوقع لب العالمي على الميثانول. أوالً الط بشأن

المنظمة  ستقلل. ثانياً، هناك ةالبيئي القوانين زيادة صرامةمع على المدى المتوسط  ةنمو معتدل وتيرة أن تحافظ على

% 0.50إلى  حالياً  %3.50من  سفن الشحنستخدم في المالحد األقصى لمحتوى الكبريت في الوقود  البحرية الدولية

ً  يتوافقسو الجديد الحد مع يتوافق البحري الميثانول وقود إن .2020عام  يناير من 1ابتداًء من   الحدودمع  أيضا

آخر انتظار ب. مازلنا من السفن باستخدام الميثانول كوقود كبير. بدأ عدد فيها حالياً  النظر يجري التي المستقبلية

يتداول سهم  ميثانول الواليات المتحدة لالستفادة من ارتفاع الطلب.في  ستثمارالمن سبكيم فيما يتعلق با التطورات

 للمؤشر المستقبلي يةمكرر الربح مستويات دونمرة،  11.7يبلغ  2019عند مكرر ربحية متوقع لعام حالياً كيم سب

 .لاير 24 عند مستهدفالسعر العلى والشراء على توصيتنا بنبقي مرة.  15.3 البالغو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )سبكيم( للبتروكيماويات العالمية السعودية الشركة
 2018 الرابع الربع – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2017 2018** 2019*    

% 43.  % 53.  اإليرادات 4,459 5,036 5,690  العائد على متوسط األصول  %2.7 

% 7.9  % 8.9  % 77. حقوق الملكية العائد على متوسط   الدخل التشغيلي 935 1,096 1,252  

x 11 .7 x 21 .0 x 51  صافي الدخل 437 583 598  مكرر الربحية 9.

x 11.  x1.2 x1.2  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( ربحية السهم 1.19 1.59 1.63    

x 06.  x6.6 x7.4 **EBITDA / لاير(التوزيعات النقدية للسهم  0.50 1.15 1.20  قيمة المنشأة(  

              
 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  

 * متوقعة 

  نتائج أولية** 

           
 

 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 ()لاير 2019 فبراير 13 في سعرال 19.00

 العائد المتوقع لسعر السهم 26.3%

 عائد األرباح الموزعة 6.3%

 إجمالي العوائد المتوقعة 32.6%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   24.30/17.90  ()لاير أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 6,966

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 366.7

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  89.0%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  1,027,637

SIPCHEM AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

 (لاير مليون) 2018 لعام الرابعالربع  نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات  1,204 1,053

  التشغيلي الدخل 229 74

  صافي الدخل 100 40

110.  270.  )لاير(ربحية السهم  
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 )سبكيم( للبتروكيماويات العالمية السعودية الشركة

 2018 الرابع الربع –تقرير إلحاقي 
 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

 بين  المتوقعة العوائد إجمالي

 %15 -% و 15+

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

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

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

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

الئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق موظفين 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

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

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

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

تقبلي. وفقا لذلك، يمكن أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا لألداء المس القيمة ألي، أو الدخل من

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

تبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يع

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

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو 
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