
 سبكيم
 قطاع البتروكيماويات

SIPCHEM AB: Saudi Arabia 

26 October 2017 

  

 
    

  US$1.465bn 90% US$3.490mn  

 Market cap Free float Avg. daily volume  

   

 

   

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

 أعلى من الحالي10.7% 16.6 المستهدف السعر
 26/10/2017 بتاريخ 15.0 السعر الحالي

     

 تخفيض المراكز
 

 المحافظة على المراكز
 

 زيادة المراكز

 زيادة المراكز
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 رباحالا

(SARmn) 2016 2017e 2018e

Revenue 3,515          4,237        4,429        

Y-o-Y 0.0% 20.5% 4.6%

Gross profit 861             1,368        1,601        

Gross margin 24.5% 32.3% 36.2%

Net profit 43                340           440           

Y-o-Y -85.1% NM 29.5%

Net margin 1.2% 8.0% 9.9%

EPS (SAR) 0.12            0.93          1.20          

DPS (SAR) -              0.50          0.65          

Payout ratio 0.0% 53.9% 54.2%

P/E (Curr) NM 16.3x 12.6x

P/E (Target) NM 17.9x 13.8x  

.الراجحي المالية بيانات الشركة، المصدر:  

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA  

Tel  966 1 211 9370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 سبكيم
 لاير 16.6 عند المستهدف السعر على أبقينا ؛ الثالث للربع جيدة نتائج

(  لاير مليون 73)  تقديراتنا من أعلى وكانت ، لاير مليون 122 بلغت صافية أرباح تحقيق عن سبكيم أعلنت

 فقد توقعاتنا، من طفيف بشكل أقل كانت االيرادات أن عن ورغما( .لاير مليون 82) المحللين تقديرات متوسط ومن

 من أقل تجاء التي الزكاة مصروفات وربما التشغيل وتكاليف ، التشغيلي الربح تعزيز مثل العوامل بعض كانت

 ربعي أساس على حدث الذي الكبير التحسن كان وقد. للتوقعات األرباح تجاوز عن رئيسي بشكل مسئولة ، التوقعات

 المالي لألداء ونظرا.  الماضية المقابلة الفترات في الشركة مصانع اغالق الى أساسا يعزى ، سنوي أساس وعلى

 قد توزيعات أخر كانت)  2017 الثاني النصف في األرباح توزيعات الشركة تعيد أن نتوقع فإننا ، للشركة المتحسن

 األخرى المحفزات وترتبط. الشركة لسهم الرئيسية المحفزات من ذلك ويعد -(2015 األول النصف في تمت

 التحسن من مزيد وتحقيق ، للقيمة محققة اندماج عمليات حدوث احتمال حول المتناقلة ألنباءبا ، السهم سعر الرتفاع

 المتوسط في% 7 بنسبة الميثانول سعر في ارتفاع حدوث نتوقع إننا. التشغيلية والكفاءة التشغيل معدالت صعيد على

 الشركة لمصانع األمثل المستوى من األقل التشغيل معدالت االعتبار في أخذنا كما ، 2018 في سنوي أساس على

 فان ، هذا السهم ربح على وبناء.2018 لعام لاير 1.2 يبلغ للسهم ربح الى للوصول( 2018 في% 90 حوالي)

 على لاير 16.6 عند للسهم المستهدف سعرنا على أبقينا وقد ، هذا. مرة 12.6 يبلغ الشركة لسهم الحالي الربح مكرر

 جاء كما ، النسبي التقييم وطريقة المخصوم النقدي التدفق طريقة بين متساوية بأوزان تمزج للتقييم طريقة أساس

 .%(10.6:  محتمل ارتفاع)  سهمها في المراكز بزيادة التوصية متضمنا للشركة تصنيفنا

 اغالق عن رغما ، األخيرين الربعين خالل المستمر الجيد ألدائها نتيجة ، سبكيم تجاه ايجابية نظرتنا ظلت لقد: التقييم 

 اتخذتها التي واالجراءات االنتاجية الكفاءة مستويات في للتحسن ونظرا ، الصيانة ألغراض مصانعها من العديد

 340 و  2017 لعام الطن/ دوالر 318 عند الميثانول لسعر تقديرات استخدمنا وقد. التكاليف لخفض الشركة

 الى الميثانول تحويل مصانع في يرتفع ربما الميثانول على الطلب أن نعتقد ألننا نظرا ، 2018 لعام الطن/ دوالر

 لاير 0.5 بمعدل أرباح توزيعات عن تعلن أن يمكن سبكيم أن نعتقد فإننا ذلك، الى وباإلضافة.MTOs اولفينات

. الضخم النقدي ورصيدها ديونها مستوى وانخفاض الحرة، النقدية تدفقاتها في للتحسن نتيجة ،2017 بنهاية للسهم

 يزال وال.2018 لعام السهم لربح تقديراتنا أساس على مرة 12.6 يبلغ ربح مكرر عند حاليا الشركة سهم ويتداول

% 10.6 بنسبة السهم سعر ارتفاع مالاحت الى ضمنا يشير مما ، لاير 16.6 مستوى عند للسهم المستهدف سعرنا

 .سهمها في المراكز بزيادة التوصية متضمنا  للشركة تصنيفنا جاء فقد وعليه ، الحالي مستواه من تقريبا

 وارتفاع الميثانول سعر في المستمر التحسن ، لتقديراتنا وتجاوزه السهم سعر ارتفاع محفزات تشمل :المخاطر 

 ، توقعاتنا عن السهم سعر النخفاض الرئيسية المخاطر وتشمل. التوقعات من بأكثر التشغيلية الكفاءة مستويات

 على اضافي تأثير لها يكون أن يمكن والتي ، الرئيسية االنتاجية الشركة عمليات في متوقع غير انقطاع حدوث

 وتعتبر. الميثانول أسعار وبخاصة ، المنتجات أسعار في المستمر والضعف أيضا، النهائية المنتجات مصانع

 ، الميثانول مصنع في اغالق أي أن نعتقد ونحن ربحية سبكيم أقسام أكثر ،(  IMC) للميثانول العالمية الشركة

 العالمية الشركة لمصنع األخير االغالق وكان .االجمالي الربح هامش في كبير انخفاض الى يؤدي أن يمكن

 .2015 الرابع الربع في تم قد للميثانول

   Figure 1  Sipchem: Summary of Q3 2017 results   

(SARmn) 3Q16 2Q17 3Q17 q-o-q y-o-y ARC Comments

Revenue 681 918 1062 15.7% 55.9% 1118

Operating rates picked up significantly post 

shutdowns across Acetic Acid and VAM plants.

Gross profit 128 281 367 30.6% 186.3% 347

Helped by operating leverage the gross profit came 

above estimates

Gross margin 18.8% 30.6% 34.6% 31.0%

Operating profit 32 176 254 44% 704% 224

Op margin 4.6% 19.2% 23.9% 20.1%

Net profit -49 60 122 104.0% nm 73

Beat in gross profit and possibly lower zakat, along 

with lower than expected opex helped in the net 

profit beat

Net margin -7.2% 6.5% 11.5% 6.5%

Approx. benchmark prices (USD/tonne)

Methanol 239 294 300 2.0% 25.5%

LDPE 1189 1235 1190 -3.6% 0.1%

EVA 1270 1576 1630 3.5% 28.3%  
   Source: Company data, Al Rajhi Capital 
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 2 لية في نهاية التقريرراجع وثيقة اإلخالء من المسؤو فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءا
الماليتة و  يجتوز اعتادة توزيعهتا أو اعتادة  ث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدا  العتا  متن عمتالء شتركة الراجحتيأعدت وثيقة البح

شركة الراجحي المالية. ان استال  هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبك  علتى  ارسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من
وقتد تت  الحصتول لعمو  من جانب شركة الراجحي المالية.  عد  اعادة توزيع أو اعادة ارسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية  بشتأن  ية   تقد  أية اقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا   نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه انمتا  البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها   تقر بأن المعلومات التي

غيرهتا متن المنتجتات ا ستتثمارية ذات الصتلة  ق ماليتة أوتقد  معلومات عامة فقط.  كما أنه   المعلومات و  أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتدي  عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
تبتار األهتداف ا ستتثمارية أو الوضتع المتالي أو ا حتياجتات بتلك األوراق المالية أو ا ستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتدي  مشتورة شخصتية فتي مجتال ا ستتثمار كمتا أنهتا   تأختذ فتي ا ع

 المحددة ألي شخص معين قد يستل  هذه الوثيقة.

ثمار جترت مناقشتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة ا ستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفه  أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد   تت

رف قتد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية وا ستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو ا نخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصتهذا النوع أو غيرها من ا ستثمارات ، ان وجد ، قد 
كون أقل متن مبلتر رأستماله  المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد ي يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث  مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األسته  أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترء أو الم رات ذات العالقةالمالية أو ا ستثما

اء الخدمات المصترفية ا ستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقو  من وقت اخر بأد
ستئولة عتن ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ،   تكتون م ا ستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرء قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدا  للمعلومات الوار

راجحتي الماليتة   تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون اشتعار مستبق.  وشتركة ال
و معتدة أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة التى أالبحث.  و  يجوز تغيير أو استنساخ أو ارسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 
ما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدا  هتذه للتوزيع أو  ستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية و ية قضائية أخرء ، حيث

 وعها القيا  بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الو ية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فر

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أسته  باستتثناء تغطيتهتا اطار في سه األ لجميع المحتمل ا نخفاض أو المطلق الصعودي ا تجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظا  المالية الراجحي شركة تستخد 
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكا  الملتزمة غير األخرء الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوء السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السه  سعر فوق٪ 10 و الحالي السه  سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوء عند السه  سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوء الى السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر مستوء دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتد  جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون   قد ولكن ، المعني للسه  المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، السته  لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقو  ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة الى األسه  من سه  سعر يصل أن لاحتما
 .بذلك للقيا  دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت اذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها ا قتصادية وا تجاهات عا  جهبو السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوء دون أو
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