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التصنيف الحالي
المحافظة على المراكز

تخفيض المراكز

شركة أسمنت اليمامة السعودية.

زيادة المراكز

بيئة اﻷسعار سوف تتحسن؛رفع سعر السهم المستهدف الى 33
﷼/السهم.

المحافظة على المراكز
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سجلت أسمنت اليمامة إيرادات بلغت  211مليون ﷼ ،بانخفاض بنسبة  %10.8على أساس سنوي وكانت أقل من
تقديراتنا التي بلغت  222مليون ﷼ .وكان اﻻنخفاض في المبيعات يعزى الى انخفاض بنسبة  %13.9على
أساس سنوي في متوسط سعر البيع المحقق ،رغما عن أن هذا اﻻنخفاض قد خفف منه الى حد ما ،تسجيل نمو
بنسبة  %3.6على أساس سنوي في مبيعات اﻷسمنت .وقد بلغت أحجام مبيعات اﻷسمنت للربع الرابع ،2020
حوالي  1.19مليون طن ،أعلى بنسبة  %0.9من تقديراتنا ،رغما عن أن متوسط سعر البيع المحق الذي بلغ 177
﷼/الطن ،كان أقل من تقديراتنا بنسبة  .%5.9وفي سياق متصل ،فقد دعم النمو المستمر في قروض الرهن
العقاري ،نمو حجم المبيعات ،بينما أبقت المنافسة بين الشركات المحلية ،على اﻷسعار منخفضة .وقد انخفض الربح
اﻹجمالي ودخل التشغيل بنسبة  %23.2على أساس سنوي وبنسبة  %24.8على أساس سنوي ،على التوالي وقد
تﺄثر كﻼهما بانخفاض أسعار البيع المحققة .وبالنسبة لعام  ،2020حققت أسمنت اليمامة نموا في حجم المبيعات
بنسبة  %17.9على أساس سنوي .وكان الداعم لهذا النمو هو الزخم القوي في نشاطات العقارات في السوق
المحلي .وفي الفترة القادمة ،نتوقع أن يستمر هذا اﻻتجاه ،رغما أن معدﻻت النمو في  2021سوف تتﺄثر
باﻻنخفاض نتيجة ﻻرتفاع قاعدة المقارنة في  .2020وكان اﻷداء التشغيلي خﻼل الربع قد تﺄثر بارتفاع مستوى
التنافس في اﻷسعار في المنطقة .ومع ذلك ،فﺈننا نتوقع أن تقل حدة هذه المنافسة في المستقبل ،كما نتوقع أن يرتفع
متوسط سعر البيع المحقق تدريجيا نظرا للتحسن المتوقع في معدل استغﻼل الطاقة اﻹنتاجية .هذا ،وقد رفعنا سعرنا
المستهدف لسهم الشركة الى  33﷼/السهم من السعر المستهدف السابق الذي بلغ  32﷼/السهم ،وأبقينا على
تصنيفنا السابق للشركة متضمنا " التوصية بزيادة المراكز في السهم".
نتائج الربع الرابع :بلغ اجمالي حجم المبيعات خﻼل الربع  1.19مليون طن في الربع الرابع  ،2020مقارنة
بمبيعات بلغت  1.13مليون طن في الربع الثالث  2020و حجم مبيعات بلغ 1.15مليون طن في السنة السابقة.
من جانب اخر ،فقد كان متوسط سعر البيع المحقق الذي بلغ  177﷼/الطن ،أقل من المتوسط لسعر الطن الذي
بلغ  192﷼/الطن في الربع الثالث  2020وسعر  206﷼/الطن في السنة السابقة .وعلى خلفية اﻻنخفاض في
متوسط سعر البيع ،فقد انخفضت أيضا الهوامش اﻻجمالية الى  %38.0في الربع الرابع  ،2020مقابل %44.2
في العام السابق ،و %44.5في الربع الثالث  .2020أما الهوامش الصافية التي بلغت  %54.0في الربع الرابع
 ،2020فقد كانت أعلى مقارنة بهوامش بلغت  %35.7في الربع الثالث  2020و %32.9قبل عام ،مدعومة
بالدخل المرتفع من مصادر أخرى.
الشكل:1شركة أسمنت اليمامة :ملخص نتائج الربع الرابع .2020
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المصدر :بيانات الشركة ،الراجحي المالية.
التقييم والمخاطر :بغرض عمل تقديراتنا ،فقد توقعنا أن تظل أسعار المدخﻼت والطاقة ثابتة بدون تغيير .كما ﻻ
نتوقع أن تتجاوز توزيعات أرباح أسهم الشركة ﷼ واحد للسهم خﻼل فترة التوقعات ،نظرا ﻻلتزامات الشركة
بتسديد ديونها .وقمنا بتقييم الشركة على أساس المزج بمتوسط مرجح بين طريقتين للتقييم هما طريقة التدفقات
النقدية المخصومة وطريقة التقييم النسبي .وقد أعطينا وزنا بنسبة  %45لطريقة التدفقات النقدية المخصومة
المستندة على معدل نمو نهائي يبلغ  %2.0ومتوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ  %8.0ونتج عن ذلك سعرا
مستهدفا لسهم الشركة بلغ  36﷼/السهم .وقد استند ربح السهم على مكرر ربح يبلغ  17.5مرة ونتج عنه سعرا
مستهدفا لسهم الشركة يبلغ  31﷼/السهم .واجماﻻ ،فقد قمنا برفع سعرنا المستهدف للسهم الى  33﷼/السهم،
مما يعني احتمال ارتفاع السعر بنسبة  %10.7عن سعره الحالي ،ويعني ذلك تصنيفا يتضمن التوصية "بزيادة
المراكز في سهم الشركة" .وتتمثل المخاطر الرئيسية ﻻنخفاض السهم عن تقديراتنا ،حدوث انخفاض في حجم
المبيعات وفي أسعار اﻷسمنت .أما المخاطر الرئيسية ﻻرتفاع سعر السهم عن تقديراتنا ،فﺈنها تتمثل في حدوث
ارتفاع أعلى من التوقعات في اﻻنفاق الحكومي على البنية اﻷساسية.
.
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اﻹخﻼء من المسئولية واﻹفصاح عن معلومات إﺿافية ﻷغراض أبحاث اﻷسهم
خﻼء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية"  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية لﻼستخدام العام من عمﻼء شـركة الراجحـي الماليـة وﻻ يجـوز إعـادة توزيعهـا أو إعـادة
إرسالها أو اﻹفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بﺄي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية .إن استﻼم هذه الوثيقة واﻹطﻼع عليها يعتبر بمثابة موافقة مـن جـانبكم علـى
عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اﻹفصاح لﻶخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية .وقد تم الحصـول
على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ﻻ نضمن دقتها .وشركة الراجحي المالية ﻻ تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحة أو ضمنية( بشـﺄن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ﻻ تقر بﺄن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة أو خالية من أي خطﺄ أو غير مضللة أو أنها تصلح ﻷي غرض محدد .فوثيقة البحث هذه إنمـا
تقدم معلومات عامة فقط .كما أنه ﻻ المعلومات وﻻ أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض لشراء أو بيـع أي أوراق ماليـة أو غيرهـا مـن المنتجـات اﻻسـتثمارية ذات الصـلة
بتلك اﻷوراق المالية أو اﻻستثمارات .وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال اﻻستثمار كمـا أنهـا ﻻ تﺄخـذ فـي اﻻعتبـار اﻷهـداف اﻻسـتثمارية أو الوضـع المـالي أو اﻻحتياجـات
المحددة ﻷي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.
ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشﺄن مدى مﻼءمة اﻻستثمار فـي أي أوراق ماليـة  ،أو ا سـتثمار آخـر أو أيـة اسـتراتيجيات اسـتثمار جـرت مناقشـتها أو
التوصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ﻻ تتحقق .كذلك ينبغـي للمسـتثمرين مﻼحظـة أن الـدخل مـن أوراق ماليـة مـن
هذا النوع أو غيرها من اﻻستثمارات  ،إن وجد  ،قد يتعرض للتقلبات وبﺄن سعر أو قيمة تلك اﻷوراق المالية واﻻستثمارات يكون عرضة لﻼرتفاع أو اﻻنخفاض .كما أن التقلبات في أسعار الصـرف قـد
يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن  ،أو الدخل المتﺄتي من استثمارات معينة .وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المسـتثمر أساسـا .ويجـوز أن يكـون
لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصـلحة ماليـة فـي اﻷوراق الماليـة للجهـة أو الجهـات المصـدرة لتلـك اﻷوراق
المالية أو اﻻستثمارات ذات العﻼقة  ،بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة اﻷجل في اﻷوراق الماليـة  ،وخيـارات شـراء اﻷسـهم أو العقـود اﻵجلـة أو الخيـارات اﻷخـرى أو المشـتقات  ،أو غيرهـا مـن
اﻷدوات المالية .كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت ﻵخر بﺄداء الخدمات المصرفية اﻻستثمارية أو غيرها من الخـدمات أو السـعي لتـﺄمين الخـدمات المصـرفية
اﻻستثمارية أو غيرها من اﻷعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث .وشركة الراجحي المالية  ،بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيها  ،ﻻ تكون مسـئولة عـن
أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرى قد تنشﺄ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.
تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق .وشركة الراجحي المالية ﻻ تتحمـل أي مسـؤولية عـن تحـديث المعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة مـن وثـائق
البحث .وﻻ يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بﺄي شكل أو بﺄي وسيلة .كما يراعى أن هذه الوثيقـة مـن وثـائق البحـث ليسـت موجهـة إلـى أو معـدة
للتوزيع أو ﻻستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية وﻻية قضائية أخرى  ،حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو تـوافر أو اسـتخدام هـذه
الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعه ا القيام بﺄي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوﻻية القضائية.

شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية
تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثﻼث طبقات على أساس اﻻتجاه الصعودي المطلق أو اﻻنخفاض المحتمل لجميع اﻷسهم في إطار تغطيتها باستثناء أسهم الشـركات الماليـة وعـدد
قليل من الشركات اﻷخرى غير الملتزمة بﺄحكام الشريعة اﻹسﻼمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪10فوق السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خﻼل أفق زمني بحدود  9-6شهور.
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  ٪10دون سعر السهم الحالي و  ٪10فوق سعر السهم الحالي خﻼل فترة  9-6شهرا.
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪10دون مستوى السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم إلى المستوى المستهدف خﻼل فترة  9-6شهرا.
"السعر المستهدف"  :Target priceقد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني  ،ولكن قد ﻻ يكون بالضرورة مماثﻼ لهذا السعر .وقد تكون هناك أسباب تبرر بشكل جيـد عـدم
احتمال أن يصل سعر سهم من اﻷسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني .وفي مثل هذه الحالة  ،نقوم بتحديد سعر مستهدف يختلف عن القيمة العادلة المقدرة لذلك السـهم  ،ونشـرح اﻷسـباب
التي دفعتنا للقيام بذلك.
يرجى مﻼحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ﻷوضاع السوق بوجه عام واﻻتجاهات اﻻقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية  ،أو إذا كانت اﻷرباح أو اﻷداء التشـغيلي للشـركة المعنيـة يتجـاوز
أو دون مستوى توقعاتنا.
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