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  US$2.85991bn 9% US$3.973mn  

 Market cap Free float Avg. daily volume  

   

 

   

  

Target price 55.00 +11.0% over current 
Current price 49.55 as at 12/1/2020 

 

     

Underweight  Neutral  Overweight 
Neutral 

 

    
Performance 

 

 األرباح

(SARmn) 2018 2019 2020E

Revenue 2,748        2,595      2,490     

Y-o-Y 15.3% -5.6% -4.2%

Gross profit 828           899         894        

Gross margin 30.1% 34.6% 35.9%

Net profit 717           759         791        

Y-o-Y 13.6% 5.9% 4.5%

Net margin 26.1% 29.2% 31.8%

EPS (SAR) 3.3             3.5          3.7          

DPS (SAR) 2.8             2.7          3.0          

Payout ratio 84.5% 77.0% 82.0%

P/E (Curr) 15.0x 14.1x 13.6x

P/E (Target) 16.6x 15.7x 15.0x 
 المصدر : بيانات الشركة، الراجحي المالية.
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Pritish K. Devassy, CFA 
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    الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

 .لاير 55م الى سعر المستهدف للسهال:  األرباح أعلى من التوقعات؛ رفعنا 9102الربع الرابع 

مليون لاير، أعلى من  029بلغت  9102أعلنت الشركة المتقدمة  للبتروكيماويات عن أرباح للربع الرابع 

مليون  061مليون لاير وأعلى كذلك من متوسط تقديرات المحللين الذي بالغ  041تقديراتنا التي بلغت 

بلغت ستويات فعالية التكلفة. وبينما في ملاير، ويعزى ذلك أساسا الى التحسن الذي فاق التوقعات 

مليون لاير(، فقد تمكنت  821مليون لاير ) متوافقة بدرجة كبيرة مع تقديراتنا التي بلغت  602االيرادات 

% تقريبا على أساس ربعي حسب تقديراتنا 08الشركة من خفض تكاليف االنتاج الثابتة ) انخفاض بنسبة 

ا(، مما نتج عنه تجاوز الربح االجمالي وربح التشغيل للتوقعات. % تقريب1مقابل انخفاض متوقع بنسبة 

الى ذلك، فقد أسهم الربح من االستثمار في الشركات األخرى الذي جاء أعلى من التوقعات )  وباإلضافة

مليون لاير كربح متوقع( في تجاوز صافي الربح للتوقعات. وفي الفترة  08.6مليون لاير مقابل  92

نعتقد أنه رغما عن احتمال استقرار أسعار البولي بروبلين في المدى القريب، فربما تشهد  فإنناالقادمة، 

 868، نظرا لالرتفاع الحاد في سعر البروبان الى  9191انخفاضا في هوامشها في الربع األول الشركة 

ى حتى االن؛ مسجال أعل 9191% على أساس ربعي للربع األول 10دوالر/الطن ) ارتفاع بنسبة +

عن ذلك، فنحن ال نزال على نظرتنا االيجابية تجاه الشركة، ويعزى ورغما  .(9101مستوى منذ اكتوبر 

، ج( الميزانية الخالية من الجيدذلك الى أ( معدالت تشغيل المصانع المرتفعة، ب( األداء التشغيلي 

أرقام تقديرية(. وبعد تقريبا ) 9191% تقريبا لعام 6الديون، و د( عائد توزيعات األرباح الجذاب ) 

 89لاير ) السابق  88تجاوز أرباح الربع الرابع للتقديرات، قمنا بتعديل سعرنا المستهدف للسهم الى 

 وأبقينا على تصنيفنا للشركة متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها.لاير/السهم( 

 

 : نتائج المتقدمة للبتروكيماويات للربع الرابع.1الشكل   

 

(SAR mn)  Q4 2018  Q3 2019  Q4 2019 Y-o-Y Q-o-Q  ARC est 

Revenue 750 647 619 -17.5% -4.4% 598

Gross profit 213 245 213 0.1% -13.0% 179

Gross margin 28.4% 37.9% 34.5% 29.9%

Operating profit 169 202 171 1.5% -15.3% 136

Operating margin 22% 31% 28% 23%

Net profit 164 213 192 17.0% -10.1% 148

Net margin 22% 33% 31% 25%  
 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية.   

يتداول سهم الشركة في الوقت الراهن عند نسبة سعر الى األرباح تبلغ  :التقييم والمخاطر

، وهو بذلك أدنى بشكل طفيف من متوسطه 0202مرة وفقا لتقديرنا لربح السهم لعام  6.31

سهم المتقدمة للبتروكيماويات نظرا اننا نفضل مرة.  6.31سنوات الذي يبلغ  .التاريخي لفترة 

ألن الشركة تعتبر واحدة من أكثر شركات البتروكيماويات استقرارا في قطاع البتروكيماويات 

 وميزانيةالسعودي، لما تتمتع به من أداء تشغيلي جيد، ومقدرة جيدة لتحقيق التدفقات النقدية، 

يضا من بياناتها المالية السنوية لعام نوعية ادارتها الممتازة. ويتضح ذلك أكبيرة، الى جانب 

مليون لاير( أعلى  952المبيعات وصافي الربح ) واالنتاج،  أحجام ت، اذ بلغ0262

بسبب مستوياتها منذ تأسيسها. بيد أن أداء الشركة في المدى القريب ربما يشهد انخفاضا 

ن تشهد استقرارا. اننا التي من المحتمل أ عار البولي بروبلينسارتفاع أسعار اللقيم في ظل أ

نعتقد أن مقدرة الشركة على التحكم في تكاليفها وسط ظروف السوق الحالية المحفوفة 

التغلب جزئيا على تأثير االنخفاض المحتمل في فروقات أسعار  فيبالتحديات، سوف يساعدها 

نتيجة  للتقديرات، 0262 الرابع الربع أرباح تجاوز وبعد .0202المنتجات في الربع األول 

 تقديراتنا للفترة المستقبلية، ونتج عن ذلك بتعديل قمنالمستويات فعالية التكلفة األفضل 

91.0

97.4

103.9

44.0

49.0

54.0

Price Close MAV10

MAV50 Relative to TADAWUL FF (RHS)

Source: Bloomberg

-10

30

70

R
S

I1
0

2

4

6

01/19 04/19 07/19 10/19

V
o

l m
n

 

Existing rating 

This is only a translation of the English 

version which was published on 13 Jan 

2020.  

 .6للنسخة االنجليزية التي نشرت بتاريخ  هذه ترجمة فقط

 .0202يناير 
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Disclosures Please refer to the important disclosures at the back of this report.  2 

بناء على طريقة للتقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة  لاير 55 الى للسهم المستهدف سعرناتعديل في 

مرة(  6.32شهر القادمة يبلغ لاير/السهم بناء على مكرر ربح تقديري لالثني عشر  5.32التقييم النسبي ) 

تدفقات نقدية حرة، متوسط مرجح لتكلفة  على بناء السهم/لاير 51.6 وطريقة التدفقات النقدية المخصومة )

ان مكرر الربح الذي اخترناه يعتبر متحفظا نظرا %(. 6235رأس المال طويل األجل/تكلفة رأس مال بنسبة 

 إلدارة للمستوى الجيدنظرا  التقييمهذا  رفع. وكان يمكن اتأسعار المنتج في انخفاضمرحلة ب نمرألننا 

للشركة. ويمكن أن تعزى العوامل الرئيسية المحتملة الرتفاع  المستقرالشركة واألداء التشغيلي التاريخي 

حدوث مزيد من الضعف في  يمثلسعر السهم، الى حدوث ارتفاع في توزيعات األرباح، بينما يمكن أن 

عامال رئيسيا محركا النخفاض منتجات و/أو أي اغالق غير مخطط له في مصانع الشركة، فروقات أسعار ال

 سعر السهم عن التقديرات.
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 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
زيعهةا أو  عةادة المالية "الراجحي الماليةة" ، الريةاض ، المملكةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةالء شةركة الراجحةي الماليةة وال يجةوز  عةادة توأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي 

استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على عدم  رسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية.  ن 

م من جانب شةركة الراجحةي الماليةة.  وقةد تةم الحصةول علةى  عادة توزيع أو  عادة  رسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعمو

أو ضمنية( بشأن البيانات  ية  قرارات أو ضمانات )صريحةت الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أالمعلوما

لومةات كاملةة  أو خاليةة مةن أي خطةأ أو غيةر مضةللة  أو أنهةا تصةلح ألي غةرض محةدد. فوثيقةة البحةث هةذه  نمةا تقةدم والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي مع

مارية ذات الصةلة بتلةك يةة أو غيرهةا مةن المنتجةات االسةتثمعلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هةذه الوثيقةة يشةكل عرضةا أو دعةوة لتقةديم عةرض لشةراء أو بيةع أي أوراق مال

ألهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجةات المحةددة ألي األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار ا

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

اسةتراتيجيات اسةتثمار جةرت مناقشةتها أو لسةعي للحصةول علةى المشةورة الماليةة أو القانونيةة أو الضةريبية بشةأن مةدى مالءمةة االسةتثمار فةي أي أوراق ماليةة ، أو اسةتثمار آخةر أو أيةة ينبغي للمستثمرين ا

الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمسةتثمرين مالحظةة أن الةدخل مةن أوراق ماليةة مةن هةذا التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية 

أسةعار الصةرف قةد يكةون اع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فةي النوع أو غيرها من االستثمارات ،  ن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتف

، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكةون أقةل مةن مبلةغ رأسةمالهم المسةتثمر أساسةا.  ويجةوز أن يكةون لشةركة  لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

ليةة أو لشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي ذلةك محللةي البحةوص( مصةلحة ماليةة فةي األوراق الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةك األوراق الماالراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من ا

أو الخيةارات األخةرى أو المشةتقات ، أو غيرهةا مةن األدوات الماليةة.  ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة  االستثمارات ذات العالقة

مات  أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية االسةتثمارية أو غيرهةا كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخد

يهةا ، ال تكةون مسةئولة عةن أي أضةرار مباشةرة أو ل من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشةركات التابعةة لهةا ومو فمن األعما

 ام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخد

تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مةن وثةائق البحةث.  تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون  شعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن 

يسةت موجهةة  لةى أو معةدة للتوزيةع أو اخ أو  رسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسةيلة. كمةا يراعةى أن هةذه الوثيقةة مةن وثةائق البحةث لوال يجوز تغيير أو استنس

ضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو اسةتخدام هةذه الوثيقةة مخالفةا الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية ق

 تلك الوالية القضائية.للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو 

   المالية الراجحي ركةش في التصنيف نظام شرح

 وعةدد الماليةة الشةركات أسةهم باسةتثناء تغطيتهةا  طةار فةي األسةهم لجميةع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالص من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم

 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 11 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 11 و الحالي السهم سعر دون٪ 11 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى  لى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 11 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عةدم جيةد بشةكل تبةرر أسةباب هنةا  تكةون وقةد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األسةباب ونشةرح ، السةهم لةذلك المقةدرة العادلةة القيمةة عةن يختلةف مسةتهدف سةعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة  لى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 أو وزيتجةا المعنيةة للشةركة التشةغيلي األداء أو األرباح كانت  ذا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى

 .توقعاتنا مستوى دون
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