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 األرباحيخفضان غالق المصنع إالتكاليف المستقرة و 

، حيث بلغت ربحية السهم 2018لعام  الرابعنتائج الربع عن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(  أعلنت
 أثر .لاير على التوالي 0.89و  0.91قدرها لربحية سهم  المحللينتوقعاتنا وتوقعات دون لاير،  0.42 مستوى

بشكل  على أساس ربعيجانب انخفاض متوسط أسعار البيع  يوًما إلى 66لمدة  جاليكولال إيثلينإيقاف تشغيل مصنع 
إلى تفاقم المصاريف، مما تسبب في على أساس ربعي . كما أدى استقرار التكاليف خالل الربع اإليرادات بليغ على

 و على أساس سنوي %70نسبته بانخفاض مليون لاير ) 234في عامين عند  ربعية أرباح أقلتسجيل الشركة 
رر ربحية عند مك يتداول سهم ينساب. (%14سنوات ) 8خالل  ربح ( وأدنى هامش صافيعلى أساس ربعي 68%

 سعرنا المستهدف نخفض. مرة 14.9العام البالغ  بمكرر ربحية المؤشرمرة مقارنةً  13.7يبلغ  2019متوقع لعام 
 الشراء. توصيتنا بنحافظ على ولكن  لاير 74إلى  لاير 79 من للسهم

 تتراجع اإليرادات
على أساس  %25بانخفاض نسبته ) 2018من عام  الرابعمليار لاير في الربع  1.62إيرادات تبلغ سجلت ينساب 

 إلى انخفاضالتراجع  هذاالشركة  عزت مليار لاير. 1.82توقعاتنا البالغة  دون ،(ربعي على أساس %23 سنوي و
. نالحظ جاليكولال إيثلينقاف مصنع ت المنتجة والمباعة نتيجة إليخفاض الكمياانالبيع باإلضافة إلى  متوسط أسعار

إيثلين أسعار  انخفضت .الربعشهرين من  آخر في المصنع إغالقفاض الحاد في األسعار تزامن مع أن االنخ
% 8 نسبةسعر البولي إيثلين ب تراجع. % على أساس سنوي8بنسبة و% على أساس ربعي 13الجاليكول بنسبة 

% على أساس ربعي 4 نسبةلبولي بروبلين با سعر انخفض بينما % على أساس سنوي4 ربعي وبنسبةعلى أساس 
 . % على أساس سنوي4بنسبة ارتفع  هلكنو

 تنكمش بشكل غير متوقعالهوامش 
مليون  349مستوى  ليبلغ% على أساس ربعي 58بنسبة  و% على أساس سنوي 61اإلجمالي بنسبة  الدخل انخفض

 تراجع % في الربع السابق.41% في العام السابق و40% مقابل 22إلى كذلك  الهامش اإلجماليانكمش  لاير.
مليون لاير، مع تقلص  200 ليبلغعلى أساس ربعي  %72 بنسبة% على أساس سنوي و74التشغيلي بنسبة  الدخل

الربع السابق. على الرغم من أننا قمنا بتخفيض  في %34و  السابقالعام  % في36من  %12إلى  يالتشغيل الهامش
الشركة إلى سجل  نظراً الشدة  هبهذالفعلي  أننا لم نتوقع أن يكون االنخفاض ، إالللتوقففي تقديراتنا مراعاة  الهوامش

، ومن المتوقع أن تعود ال نعتقد أن هذا التقلص يعد مصدراً للقلق مع ذلك، الثابتة. هاهوامشفي التحكم في التكاليف و
 .قريباً  إلى مستوياتها المعتادة الهوامش

  شراءبالالتوصية  على نحافظ
 بال استحقاقها لتصبح موعد قبل القائمةجميع ديونها  سددت حيث 2018في عام  هامة مرحلة وصلت ينساب إلى

عن ينتج أن  ن المتوقعوميظهر أي إنفاق رأسمالي مخطط التخاذ أي ديون جديدة ديون ألول مرة في تاريخها. ال 
وهي اآلن  2013منذ عام  مستمربشكل  توزيعات الشركة تزايدتعة من اآلن فصاعًدا. مرتف توزيعات أرباح ذلك

 ،مستقرةوعالية ، هوامش خالية من الديونشركتها الشقيقة سافكو:  تماثل. بدأت خصائص الشركة في أعلى مستوياتها
 فائض بسبب القصير المدى فيفإن نظرتنا اإليجابية تجاه الشركة قد تضعف ، ذلك مع. ةخارجي مخاطرذات و
ضغط كبير ليس فقط بسبب التوترات  إلى الطلب على المنتج يتعرض. جاليكولال إيثلين سوق في المحتمل عرضال

التي أثقلت كاهل منتجي األنسجة أيضاً من تزايد األنظمة البيئية الصارمة  بلالتجارية بين الواليات المتحدة والصين، 
% من شركات الغزل والنسيج في الصين. يؤثر هذا 90من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذين يمثلون أكثر من 

التشغيل على المدى القصير حتى يتكيف المنتجون الصغار أو يندمجون مع المنتجين الكبار في سلبًا على معدالت 
مين المقبلين والذي سيضغط على استبدأ عدة مصانع جديدة في اإلنتاج خالل الع، على ذلك . عالوةً نهاية المطاف

 مقارنةً بمكرر ربحية المؤشر مرة 13.7يبلغ  2019رر ربحية متوقع لعام عند مكالسهم  تداولي .بشكل أكبر األسعار
 لاير. 74. نحافظ على توصيتنا بالشراء ولكن نخفض سعرنا المستهدف إلى مرة 14.9العام البالغ 

 

 (ينساب) للبتروكيماويات الوطنية ينبع شركة
 2018 الرابع الربعنتائج  – تقرير إلحاقي 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

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

%13 % 6.12  اإليرادات  7,221 7,629  7,934  العائد على متوسط األصول  %12 

% 9.14  % 1.41 حقوق الملكية العائد على متوسط %14.2   الدخل التشغيلي  2,414 2,362  2,679  

x 31 .7 x 51 .1 x 315.  صافي الدخل  2,376 2,414  2,654  مكرر الربحية 

x 0.2  x2.1 x2.2  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( ربحية السهم  4.22 4.29 4.72    

x  7.8   x10.0 x9.6 **EBITDA / 04.0  قيمة المنشأة )لاير(التوزيعات النقدية للسهم   3.25 3.75    

              
 * متوقعة

واالستهالك واإلهالك** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة   

 * متوقعة 

نتائج أولية **  

           
 

 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 ()لاير 2019 يناير 27 في سعرال 64.80

 العائد المتوقع لسعر السهم 14.2%

 عائد األرباح الموزعة 6.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة 20.4%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   77.5/58.0  ()لاير أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 36,450

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 562.5

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  35%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  378,875

YANSAB AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

 (لاير)مليون  2018لعام  الرابعالربع   المتوقعة المعلنة

 اإليرادات  1,815 1,619

 الدخل التشغيلي  498 200

  صافي الدخل 510 234

 )لاير(ربحية السهم  0.91 0.42
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 (ينساب) للبتروكيماويات الوطنية ينبع شركة
 2018 الرابع الربع –تقرير إلحاقي 

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

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

 

 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 

 

 ،37-07070 رقم ترخيص ، المالية السوق هيئة نظام بموجب لها والمرخص ، 1010239234  رقم التجاري السجل وبموجب ، سعودي لاير مليون 200 مدفوع مال برأس مقفلة مساهمة سعودية شركه هي المالية الرياض
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