ٌولٌو 2019

استراتيجية األسهم
تمديد ساعات العمل :داعم إيجابي لقطاع التجزئة

أ

وافق مجلس الوزراء بالسماح لألنطةة الججارٌة بالعم لمةة  24ساعة وذلك بمقاب مالً جحةةه
وزارة الطؤون البلةٌة والقروٌة .كما سجعلن الوزارة عن الالحئحة الجنيٌمٌة الجةٌةة ونعجقة نن
هذه اللواحئح سٌكون لها جأثٌر إٌجابً على االقجصاة من خال خلق فرص عم جةٌةة مما
سٌرفع مسجوى الةخ القاب لإلنفاق وٌعزز مساهمة القةاع الخاص (الطركات
أالمجوسةة /الصغٌرة) فً الناجج المحلً اإلجمالً .وبالنسبة للطركات المةرجة نجوقع نن ٌكون
قةاع المةاعم هو المسجفٌة الرحئٌسً بٌنما ٌجوقع نن ٌكون جأثٌراالٌجابً على ربحٌة قةاع
الججزحئة محةوةاً.


ألش ِجٍظ اٌٛصساء الئذت حٕظ١ّ١ت حّٕخ االٔشطت اٌخجاس٠ت اٌّشٔٚت اٌالصِت ٌخذذ٠ذ عاػاث اٌؼًّ،
دخ 24 ٝعاػت٠ٚ .ذك ٌٛصاسة اٌشإ ْٚاٌبٍذ٠ت  ٚاٌمش٠ٚت فشض سع َٛػٍ ٝاٌمطاػاث راث اٌصٍت أٚ
ئػفائٙا.



ف ٟاٌغابك وأج عاػاث اٌؼًّ ف ٟاٌمطاع اٌخجاس ٞحّخذ ِٓ اٌخاعؼت صبادا دخ ٝاٌزأ١ت صبادا
ٚوأج ِؼظُ اٌّخاجش حغٍك لبً ِٕخصف اٌٍ .ً١وّا أْ اٌؼًّ ٌّذة  24عاػت واْ ِمخصشا ػٍٝ
لطاػاث ِؼٕ١ت (ِزً اٌغٛبش ِاسوج ِٚذطاث اٌٛلٛد ٚاٌص١ذٌ١اث) ٠ٚخطٍب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛافماث ِٓ
ػذة جٙاث دى١ِٛت.



حّاش١ا ِغ أ٘ذاف سؤ٠ت ٔ 2030خٛلغ أْ ٠ىٌ ْٛخؼذ ً٠الئذت عاػاث اٌؼًّ حأر١ش ئ٠جاب ٟػٍٝ
االلخصاد بشىً ػاَِّ ،ا ع١ذػُ ّٔ ٛإٌاحج اٌّذٍ ٟاإلجّاٌ٠ٚ ٟذذ ِٓ اٌبطاٌت ٠ٚغ ُٙباٌخاٌ ٟفٟ
ص٠ادة اإلٔفاق االعخٙالوٚ ٟحٍب١ت ادخ١اجاث لاػذة أوبش ِٓ اٌّغخٍٙى٠ٚ .ٓ١ؼذ اػطاء االٔشطت اٌخجاس٠ت
ِشٔٚت حذذ٠ذ عاػاث اٌؼًّ ئجشاء ِخؼاسفا ػٍ ٗ١ػاٌّ١ا ِٚخبؼا ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌبٍذاْ اٌّخمذِت ِزً
اٌٛال٠اث اٌّخذذة األِش٠ى١ت ٚاٌٍّّىت اٌّخذذة ٚأٌّأ١ا ٚفشٔغا.



بذغب ب١أاث اٌشبغ األٚي  ،2019فمذ عجً االلخصاد اٌغؼٛدّٛٔ ٞا ٠مذس بـِ ٪1.7ذػِٛا بشىً
سئ١غ ِٓ ٟاٌمطاع غ١ش إٌفط ٟاٌز ٞاسحفغ بٕغبت ٚ .٪2.1حغخٙذف اٌغؼٛد٠ت اٌٛصٛي ئٌ ّٛٔ ٝفٟ
ئجّاٌ ٟإٌاحج اٌّذٍ ٟبٕغبت  ٪2.7 ٚ ٪2.6ف ٟػاِ 2020 ٚ 2019 ٟػٍ ٝاٌخٛاٌٚٚ .ٟفما ٌٛصاسة
اٌشإ ْٚاٌبٍذ٠ت ٚاٌمش٠ٚت ٠خٛلغ أْ حإد٘ ٞزٖ اٌّبادسة ئٌ ٝص٠ادة إٌاحج اٌّذٍ ٟاإلجّاٌ ٟغ١ش إٌفطٟ
بٕغبت حخشاٚح ِا ب .٪0.30 – ٪0.25 ٓ١وّا عخذػُ وزٌه إٌّ ٛف ٟلطاػ ٟاٌخشفٚ ٗ١اٌغ١ادت.



ِٓ اٌّخٛلغ أْ حشحفغ ِؼذالث اٌخٛظ١ف بؼذ حطب١ك ٘زٖ اٌالئذت د١ذ حّذد االٔشطت اٌخجاس٠ت عاػاث
اٌؼًّ ِا ٠خطٍب حٛظ١ف اٌّض٠ذ ِٓ اٌؼاٍِِّ ،ٓ١ا ع١غاُ٘ ف ٟاٌذذ ِٓ ِؼذي اٌبطاٌت اٌز٠ ٞبٍغ داٌ١ا
.٪12.5



حؼىظ ب١أاث ٔماط اٌب١غ ّٔٛا ج١ذا ف ٟاإلٔفاق االعخٙالو ٟف ٟػاَ ٚٚ .2019فما ٌب١أاث ٔماط اٌب١غ
اٌخٔ ٟششحٙا ِإعغت إٌمذ اٌؼشب ٟاٌغؼٛد( ٞعاِا) فِ ٟا ،2019 ٛ٠فمذ اسحفؼج ل ُ١اٌّؼاِالث
إٌّفزة ػبش أجٙضة ٔماط اٌب١غ بٕغبت  ٪23.6ػٕٙا ف ٟاٌغٕت اٌغابمت ٚصٛال ئٌ١ٍِ 116 ٝاس لايرٚ .لذ
اسحفؼج ِؼذالث إٌّ ٛبٛح١شة أعشع ِٕز بذا٠ت اٌؼاَ دخِ ٝاِ 2019 ٛ٠ماسٔت بشٙش ِا2018 ٛ٠
بٕغبت ِٚ ٪15ا 2017 ٛ٠بٕغبت ِٚ .٪7.2غ أْ جضءا ِٓ ٘زا إٌّ ٛجاء ٔخ١جت ٌض٠ادة ف ٟػذد
أجٙضة ٔماط اٌب١غ اٌجذ٠ذة ( ٪18.1+ػٍ ٝأعاط عٕ ،)ٞٛئال إٔٔا ٔؼخمذ أْ ّٔ ٛاإلٔفاق اإلجّاٌ ٟال
٠ضاي ٠غجً ِغخ٠ٛاث ج١ذة ٠ٚخٛلغ أْ ٠غخّش وزٌه ِذفٛػا بشىً سئ١غ ٟبض٠ادة اإلٔفاق  ٚإٌّٛ
االلخصادٚ .ٞلذ جاء االسحفاع ف ٟلِ ُ١ؼاِالث ٔماط اٌب١غ بشىً سئ١غٔ ٟخ١جت ٌض٠ادة اإلٔفاق ػٍٝ
اٌّأوٛالث ٚاٌّششٚباث (ِٕ ٪23.6+ز بذا٠ت اٌؼاَ) ٚاٌّالبظ ٚاألدز٠ت (ِٕ ٪16.9+ز بذا٠ت اٌؼاَ).

التأثير المتوقع لإلعالن على قطاعات السوق المعنية
األثر

القطاعات

أرش ئ٠جابٟ
أرش ِذذٚد

عرفان إعالم
اٌّطاػُ ،اٌّشاوض اٌخجاس٠ت
+966 12 690 7748
رئيس قسم ابحاث األسهم
حجضئت اٌغٍغ اٌىّاٌ١ت (ِزً جش٠ش ٚئوغخشا ٚعاو ٚ ٛاٌذى١ش)
i.ellam@alahlicapital.com

بذ ْٚحأر١ش

حجضئت األغز٠ت (ِزً اٌؼزٚ ُ١اٌّضسػت  ٚبٕذة)

ا٠اد غالَ
i.ghulam@alahlicapital.com
+966 12 690 7811

المصةر :نبحاث األهلً كابٌجا

الرجاء مراجعة نص إخالء المسؤولٌة فً الصفحة األخٌرة

www.alahlicapital.com

األٍ٘ ٟواب١خاي

حّذ٠ذ عاػاث اٌؼًّ :داػُ ئ٠جابٌ ٟمطاع اٌخجضئت
2019 ٛ١ٌٛ٠

اإليضاح  :2السعوديون الباحثون عه الوظائف

اإليضاح  :1ومو الىاتج المحلي اإلجمالي السعودي
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المصةر :مؤسسة النقة العربً السعوةي نبحاث األهلً كابٌجا

ِ غ أْ اٌالئذت اٌجذ٠ذة حغّخ ٌٍّذالث اٌخجاس٠ت باٌؼًّ ٌّذة  24عاػت ،ئال إٔٔا ٔؼخمذ أْ ػذدا ِذذٚدا
ِٓ اٌمطاػاث عٛف حؼخّذ ٘زا اٌخ١اس .ف ٟاٌّمابً ٔخٛلغ أْ حّذد ِؼظُ االٔشطت اٌخجاس٠ت عاػاث
ػٍّٙا ِٓ عاػخ ٓ١ئٌ ٝرالد عاػاث ٌخغٍك ِا ب ٓ١اٌغاػت  01:00صبادا –  02:00صبادا ألْ
اٌطٍب اٌّخٛلغ ٠ؼذ ِذذٚدا بؼذ ٘زا اٌخٛل١ج٠ٚ .خٛلغ أْ ٠ى ْٛحّذ٠ذ عاػاث اٌؼًّ ِف١ذا ٌٍمطاع
اٌخجاس ٞألٔٗ ٠ط ً١فخشة اٌخغٛق ٌٍغىاْ اٌز٠ ٓ٠خغٛل ْٛػادة خالي فخشة صِٕ١ت ِذذٚدة (09:00
ِغاء – ِ 11:00غاء)٘ٚ .زا فشق سئ١غ ٟػٓ االلخصاداث اٌىب١شة األخش ٜد١ذ حّخذ عاػاث
اٌزسٚة ػادة ِا ب ٓ١اٌغاػت ِ 04:00غاء – ِ 06:00غاءٔ ٛ٘ٚ ،ؼخمذ أٔٗ ٠ؼض ٜئٌ ٝػٛاًِ اٌطمظ
ٚػٛاًِ اجخّاػ١ت.
 بإٌغبت ٌٍششواث اٌّذسجت فإٔا ٔؼخمذ أْ لطاػ ٟاٌخجضئت ٚاٌخذِاث االعخٙالو١ت ع١ىٔٛاْ اٌّغخف١ذٓ٠
اٌشئ١غ ِٓ ٓ١١حٕف١ز اٌالئذت اٌجذ٠ذة ئٌ ٝجأب بؼط اٌششواث اٌؼماس٠ت (ِشغٍِ ٟشاوض اٌخغٛق)ٚ ،ئْ
واْ اٌخأر١ش اال٠جابِ ٟذذٚدا ٌبؼط اٌششواثٚ .عٛف حغخف١ذ اٌّطاػُ (ِزً ٘شفٚ ٟس٠ذاْ) أوزش ِٓ
غ١ش٘اٚ ،اٌخ٠ ٟخٛلغ أْ حشفغ ِٓ عاػاث ػٍّٙا اٌ 24 ٝعاػت ٚأْ حغخف١ذ ِٓ إٌّ ٛاٌّخغاسع فٟ
ِٕصاث اٌخٛص ِٓٚ .ً١اٌّخٛلغ أْ ٠ى ْٛاٌخأر١ش اال٠جاب ٟػٍ ٝلطاع حجضئت اٌغٍغ اٌىّاٌ١ت ِذذٚدا
ألْ اٌمٍ ِٓ ً١اٌفشٚع عخخذٛي ئٌ ٝاٌؼًّ ٌّذة  24عاػتٚ .لذ حٍجأ اٌششواث اٌؼماس٠ت اٌخ ٟحذ٠ش
ِشاوض حجاس٠ت وب١شة ئٌ ٝسفغ لّ١ت اإل٠جاساث ف ٟاٌّشاوض اٌخجاس٠ت اٌخ ٟحؼًّ ٌّذة  24عاػت.
ٚبإٌغبت ٌمطاع حجضئت األغز٠ت ِ ،زً اٌؼزٚ ُ١اٌّضسػت ،فال ٔخٛلغ أ ٞحأر١ش ٠زوش ألْ ِؼظُ فشٚع حٍه
اٌششواث حؼًّ ػٍِ ٝذاس اٌغاػت.
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اإليضاح  :3قيمة تعامالت وقاط البيع

2015
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ِٓ اٌّخٛلغ أْ ٠شىً حٕف١ز ٘زٖ اٌالئذت ِض٠ذا ِٓ اٌذػُ ٌؼٍّ١اث ٔماط اٌب١غٚ .فما ٌٛصاسة اٌشإْٚ
اٌبٍذ٠ت ٚاٌمش٠ٚت ،فاْ ِٓ اٌّخٛلغ أْ ٠ض٠ذ اإلٔفاق االعخٙالوِ ٟا ب 90 ٓ١ئٌ١ٍِ 100 ٝاس لاير عٕ٠ٛا.
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المصةر :وزارة المالٌة نبحاث األهلً كابٌجا
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المصةر :الهٌحئة العامة لالحصاء نبحاث األهلً كابٌجا
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الرجاء إرسال استفساراتكم إلى البريد اإللكتروني لبحوث االستثمار في األهلي كابيتال research@alahlicapital.com
الموقع االلكتروني ألبحاث األهلي كابيتال

موقع وساطة األسهم

موقع الشركة

http://research.alahlicapital.com

www.alahlitadawul.com

www.alahlicapital.com

تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية
زٌاةة

السعر المسجهةف ٌمث سعر مجوفع ٌزٌة عن  %15خال الـ  12طهرا ً القاةمة

محاٌة

السعر المسجهةف ٌمث سعر مجوقع بٌن ارجفاع  %15و هبوة مجوقع نق من  %10خال الـ  12طهراً القاةمة

انخفاض

السعر المسجهةف ٌمث هبوة مجوقع فً سعر السهم ٌزٌة عن  %10خال الـ  12طهرا ً القاةمة

السعر المسجهةف

ٌقوم المحللون بوضع نسعار مسجهةفة للطركات خال  12طهراً .هذه األسعار جعجبر عرضة لعةة من عوام المخاةرة المجعلقة بالطركة و السوق بطك عامٌ .جم جحةٌة السعر المسجهةف
لك سهم باسجخةام ةرق جقٌٌم ٌخجارها المحل و الجً ٌعجقة ننها جمث نفض الةرق لجحةٌة السعر خال الـ  12طهراً القاةمة

تعريفات أخرى
 NR:غٌر مقٌم .جم اٌقاف الجقٌٌم االسجثماري مؤقجاً .هذه العملٌة جعجبر مجوافقة مع األنيمة و القوانٌن و األحةاث ذات العالقة كأن ٌكون األهلً كابٌجا مسجطاراً فً عملٌات انةماج نو اسجحواذ نو نٌة صفقات اسجراجٌجٌة
جكون فٌها الطركة نحة األةراف باإلضافة إلى بعض األحةاث األخرى.
 CS:جعلٌق الجغةٌة .قام األهلً كابٌجا بجعلٌق جغةٌة هذه الطركة
 NC:غٌر مغةى .لم ٌقم األهلً كابٌجا بجغةٌة هذه الطركة

معلومات هامة
ٌطهة محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء الجً نعربوا عنها جعبر جعبٌرً ا ةقٌقا عن آراحئهم الطخصٌة بطأن األوراق المالٌة والطركات الجً هً موضوع هذه الوثٌقة .كما ٌطهةون بأنه لٌس لةٌهم نو لطركاحئهم نو مُعالٌهم (فً
حا جواجةهم) ني انجفاع من األوراق المالٌة الجً هً موضوع هذه الوثٌقة .الصناةٌق االسجثمارٌة الجً جةٌرها طركة األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) نو الطركات الجابعة لها لصالح نةراف نخرى قة جمجلك نوراق مالٌة
والجً هً موضوع هذه الوثٌقة .طركة األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) نو الطركات الجابعة لها قة جمجلك نوراق مالٌة نو نموا نو صناةٌق ٌةٌرها ةرف آخر فً واحةة نو نكثر من الطركات المذكورة نعاله .محررو هذه
الوثٌقة قة ٌمجلكون نورا ًقا مالٌة فً صناةٌق مةروحة للعامة جسجثمر بأوراق مالٌة مطار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفية مجنوعة والجً لٌست لةٌهم علٌها ني سلةة إلةارجها .إةارة االسجثمارات المصرفٌة بطركة
األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) قة جكون فً ةور ةلب نو جنفٌذ خةمات مربحة للطركات الجً إما نن جكون موضوعًا لهذه الوثٌقة نو ورةت بها.
جم إصةار هذا الوثٌقة إلى الطخص الذي خصجه طركة األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) بها .وجهةف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فقة و ال ٌجوز نسخها نو إعاةة جوزٌعها ألي طخص آخر .ال جعة هذه الوثٌقة
عرضا نو جحفٌزا فٌما ٌخص طراء نو بٌع ني ورقة مالٌة .كما لم ٌؤخذ فً االعجبار عنة إعةاة هذه الوثٌقة مةى مالءمجها لالحجٌاجات االسجثمارٌة للمجلقً .و بصفة خاصة فإن هذه الوثٌقة لم ٌجم إعةاةها بهةف جلبٌة ني
نهةاف اسجثمارٌة معٌنة نو نوضاع مالٌة نو قةرة على جحم المخاةر نو ني احجٌاجات نخرى ألي طخص ٌسجلم هذه الوثٌقة .و جوصً طركة األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) ك مسجثمر محجم الحصو على اسجطارة
قانونٌة و خةمات مالٌة و محاسبٌة إرطاةٌة والجً سجحةة مةى مالءمة االسجثمار الحجٌاجات المسجثمر .ني جوصٌات اسجثمارٌة ذكرت فً هذه الوثٌقة قة نخذت فً االعجبار ك من المخاةر والعواحئة المجوقعة.إن
المعلومات واآلراء الوارةة فً هذه الوثٌقة قة جم ججمٌعها نو الجوص إلٌها من قب األهلً كابٌجا من مصاةر ٌعجقة بأنها موثوق بها ولكن لم جقم األهلً كابٌجا منفرةة بالجحقق من محجوٌات هذه الوثٌقة ونن جلك
المحجوٌات قة جكون موجزة نو غٌر كاملة وجبعًا لذلك فإنه ال ٌوجة ني زعم نو ضمانة سواء معلنة نو ضمنٌة فٌما ٌجعلق باالعجماة على مةى نزاهة وةقة واكجما وصحة المعلومات واآلراء الوارةة فً هذه الوثٌقة .إن
طركة األهلً المالٌة ( األهلً كابٌجا ) لن جكون مسحئولة عن ني خسارة قة جنطأ من اسجخةام هذه الوثٌقة نو ني من محجوٌاجها نو ني خسارة قة جنطأ عن ني معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة نو ني من الجوقعات المالٌة نو
جقةٌرات القٌم العاةلة نو البٌانات المجعلقة بالنيرة العامة المسجقبلٌة المذكو رة فً هذه الوثٌقة والجً قة ال ججحقق ألقصى حة جسمح به القوانٌن واألنيمة واجبة الجةبٌق .إن جمٌع اآلراء والجقةٌرات الوارةة فً هذه الوثٌقة
جمث رني و جقةٌر طركة األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) بجارٌخ إصةار هذه الوثٌقة وهً خاضعة للجغٌٌر ةون إطعار مسبق .إن األةاء السابق ألي اسجثمار ال ٌعة مؤطرًا للنجاحئج المسجقبلٌة .إن قٌمة األوراق المالٌة
ً
هبوةا و من المحجم نن ٌحص المسجثمر على مبلغ نق من ذلك الذي اسجثمره فً األص  .باإلضافة إلى ذلك فإنه قة جفرض بعض الرسوم
والعاحئة الممكن جحقٌقه منها ونسعارها وعمالجها ٌمكن نن ججغٌر صعوةًا نو
على االسجثمار فً األوراق المالٌة .كما نن الجذبذب فً سعر العمالت ٌمكن نن ٌؤةي إلى جأثٌر سلبً على قٌمة نو سعر نو ةخ الورقة المالٌة .ال ٌجوز نسخ ني جزء من هذه الوثٌقة بةون جصرٌح كجابً من طركة األهلً
المالٌة (األهلً كابٌجا )  .كما ال ٌجوز جو زٌع هذه الوثٌقة نو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعوةٌة فً ني مكان ٌحير جوزٌعها بموجب القانون .وٌجعٌن على مجلقًٌ هذه الوثٌقة نن ٌةلعوا وٌلجزموا بأي قٌوة قة
جنةبق علٌها .إن قبو هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المجلقً و الجزامه بالقٌوة السابق ذكرها.
طركة األهلً المالٌة (األهلً كابٌجا ) هً طركة مرخصة من قب هٌحئة السوق المالٌة بموجب جرخٌص رقم ٌ 06046-37جٌز للطركة الجعام بصفة نصٌ ووكٌ والجعهة بالجغةٌة واإلةارة والجرجٌب وجقةٌم المطورة
والحفي فً األوراق المالٌة .وعنوان مركزها الرحئٌسً المسج  :ةرٌق الملك سعوة ص ب  22216الرٌاض  11495المملكة العربٌة السعوةٌة.
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