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  2018تعزز نتائج عام  القويةيرادات اإل
 (،0.49مليون لاير )ربحية السهم  236تبلغ ابع رباحاً خالل الرأوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( حققت الشركة ال

ارتفعت . مليون لاير 259 البالغةولكن دون توقعاتنا مليون لاير  235البالغة لتأتي مطابقة لتوقعات المحللين 

استهالك بعض األصول الخاصة بوحدة  طريقة احتساب عديلتمصروفات الشركة بشكل كبير خالل الربع بسبب 

دخل تحقيق الشركة بفضل  اً محدودكان  األثرلكن  مليون لاير. 236 بمقدارالبولي ستايرين، والتي خفضت األرباح 

مليون  888ارتفعت األرباح السنوية من  مليون لاير نتيجة تعويضات تأمينية. 187خالل الربع بلغ  غير تشغيلي

يتداول السهم عند مكرر . امشوالهواستقرار  على خلفية ارتفاع اإليرادات 2018مليار لاير في عام  1.17لاير إلى 

مرة. نبقي على توصيتنا  14.9المؤشر العام البالغ ربحية من مكرر  أقلمرة،  10.3يبلغ  2019ربحية متوقع لعام 

 .للسهم لاير 29بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ 

  تتراجع على أساس ربعي يراداتاإل
% على أساس 1بارتفاع بنسبة ) 2018في الربع الرابع من عام  مليار لاير 2.18 سجلت الشركة إيرادات تبلغ

األسعار تعرضت . مليار لاير 2.17توقعاتنا البالغة ( لتأتي مطابقة ل% على أساس ربعي5بنسبة انخفاض سنوي و

رية بين الربع الرابع بسبب انخفاض أسعار النفط والتوترات التجا خالل ضغط مضاعفل منتجات الشركةل السوقية

على . 2018مستوياتها في عام  إلى أدنىالسوقية سعار األ، والتي تسببت في انخفاض الواليات المتحدة والصين

بأداء  ارنةً مقعلى أساس ربعي وازدادت على أساس سنوي ، انخفضت إيرادات الشركة بمعدل أقل الرغم من ذلك

. % على أساس سنوي4 وعلى أساس ربعي % 8بنسبة  انخفضتالتي ، أسعار البولي إيثيلين، منتجها الرئيسي

 لإلعجاب في حد ذاته. اً مثير ما يعد، يالمبيعات على أساس ربع حجمنخفاض لم تذكر الشركة ا، باإلضافة إلى ذلك

 أساس ربعي انكماش الهوامش على
 على أساس ربعي. %39بنسبة و% على أساس سنوي 43بنسبة  بانخفاضمليون لاير،  447جمالي إدخل ال بلغ

 تراجع. % في العام السابق36% في الربع السابق و 32من مستوى % 20 ليصل إلىالهامش اإلجمالي  انكمش

هامش مما أدى إلى انكماش مليون لاير،  261 إلىليصل  ينبنحو النصف مقارنةً بالربع والعام السابقالتشغيلي  الدخل

يعود الهبوط الحاد في هوامش %. 12إلى  السابقفي العام  %28في الربع السابق و  %25من  الدخل التشغيلي

 تم استبعاد تكلفة لوع. خالل الرب الذي جرىستهالك االعديل ت من إلى المصاريف المتكبدة يالربح اإلجمالي والتشغيل

 .السابقمستويات الربع ب شبيهةالهوامش  تكون فسوف ستهالكاالعديل ت

 نبقي على توصيتنا بالحياد
مستويات على تمكنت من الحفاظ وبتروكيم أداًء جيداً  أدتفقد  ،باالعتبار 2018في عام السوق  عند أخذ تراجع

 تعديلم من خالل عد السنة بقوةإنهاء الشركة  بإمكانمبيعاتها وهوامشها على مدار العام. على الرغم من أنه كان 

تعويضات ال على التي كانت ستترتبالضرائب  أثر لتقليل جيدةنعتقد أنها كانت خطوة  إال أننا، خالل الربع االستهالك

من مكرر المؤشر العام البالغ  أقل أي ،مرة 10.3يبلغ  2019متوقع لعام  ةمكرر ربحيإلى تشير التقييمات  .يةالتأمين

  .للسهم لاير 29نبقي على توصيتنا بالحياد عند سعر مستهدف يبلغ  .مرة 14.9

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

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

األصول متوسط على العائد %4.1 %5.3 %4.8  اإليرادات 7,364 8,930 9,198   

% 7.31 الملكية حقوق متوسط على العائد %13.1 %14.9   الدخل التشغيلي 1,626 2,009 2,162  

x10.3 x 7.10  x 1.14 الربحية مكرر  الدخل صافي 888 1,165 1,209     

x 51.  x 71.  x 9.1 الدفترية القيمة مكرر  لاير() السهم ربحية 1.85 2.43 2.52    

x 5.5  x 76.  x 5.7  **EBITDA / المنشأة قيمة لاير() الموزعة السهم أرباح 0.50 0.50 0.50     

 * متوقعة

واالستهالك اإلهالكو قبل المصروفات البنكية والزكاة** الدخل   

 * متوقعة 

التي التزال متوقعة( الموزعة السهم أرباح نتائج أولية )ما عدا* *  

 

 

 

  

           
 

 

 )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 2018 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2019يناير  24 في سعرال 26.00

 العائد المتوقع لسعر السهم 11.5%

 عائد األرباح الموزعة 1.9%

 إجمالي العوائد المتوقعة 13.4%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  30.8/18.9  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 12,528

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 480

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  16.3%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  380,897

PETROCH AB رمز بلومبيرغ 

  

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 (لاير)مليون  2018لعام  الرابعالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 2,171 2,183

 التشغيليالدخل  505 261

  صافي الدخل 259 236

 )لاير(ربحية السهم  0.54 0.49
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  (بتروكيم) للبتروكيماويات الوطنية ركةالش

8201 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 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 

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

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

قرير. الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا الت

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

ات في األوراق الئها قد يكون لهم استثمارموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عم

 .المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

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

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

 .المبلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من 

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

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

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

  .الئما لجميع االشخاصاليكون م

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