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

 من الحالي علىأ %31.7 26.00 المستهدف السعر
 24/10/2018 بتاريخ 19.74 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

 زيادة المراكز
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 احاألرب

(SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 4,459          5,294        6,305        

Y-o-Y 26.9% 18.7% 19.1%

Gross profit 1,426          1,862        2,207        

Gross margin 32.0% 35.2% 35.0%

Net profit 437             678           804           

Y-o-Y NM 55.1% 18.6%

Net margin 9.8% 12.8% 12.8%

EPS (SAR) 1.19            1.85          2.19          

DPS (SAR) 0.50            1.00          1.25          

Payout ratio 41.9% 54.1% 57.0%

P/E (Curr) 16.5x 10.7x 9.0x

P/E (Target) 21.8x 14.1x 11.9x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA 

Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 )سبكيم( الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
أرباح الربع الثالث تفوق التوقعات؛ رفعنا سعرنا المستهدف للسهم الى 

 لاير 26

على أساس ربعي( لتصل  %14.7-% على أساس سنوي )48.3رتفعت األرباح الصافية لشركة سبكيم بنسبة ا

 159مليون لاير ) متوسط تقديرات المحللين :  157مليون لاير، وكانت أفضل من توقعاتنا التي بلغت  180الى 

% على أساس ربعي(. 9.3-سنوي، على أساس  25.8مليون لاير( بينما كانت االيرادات متوافقة مع تقديراتنا )

وكان االنخفاض على أساس ربعي يعزى الى االغالق الذي تم االعالن عنه سابقا لمصنع الشركة العالمية 

أيام( .وقد  10-7يوما مجدولة + تم تمديدها بفترة  20يوما( والربع الرابع ) 15للميثانول، الفرق بين الربع الثالث )

سنوي، والذي كان نتيجة للمجهودات التي بذلتها الشركة لتحسين الكفاءة التشغيلية، كان تحسن الهوامش على أساس 

عامال ايجابيا. وبينما تشهد معظم المنتجات البتروكيماوية انخفاضا في أسعارها وارتفاعا في تكاليف اللقيم، فان 

للربع الرابع حتى تاريخه(  على أساس ربعي %5سبكيم تعتبر في وضعية جيدة نظرا ألسعار الميثانول الجيدة  )+

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع األخذ في  والر امريكيد 1.75وعدم تغير أسعار الميثان وثباتها عند 

االعتبار أن الشركة العالمية للميثانول تسهم بمعظم األرباح االجمالية للشركة، فربما يطرأ بعض االنخفاض على 

الرابع بسبب اغالق مصنع الميثانول. ويتوقع أن يزيد مصنع الشركة  سعر السهم قبل االعالن عن نتائج الربع

ألف طن سنويا(، ومن شأن ذلك أن يكون  970مليون طن سنويا ) من  1.3العالمية للميثانول طاقته االنتاجية الى 

ويات، عامال رئيسيا الرتفاع سعر السهم. كذلك، فان اندماج الشركة المخطط له مع شركة الصحراء للبتروكيما

يعتبر ايجابيا للشركة في رأينا اذ سينتج عنه تنويعا أفضل للمنتجات الى جانب الفوائد التشغيلية التي ستحقق من 

عملية الدمج. وبعد االعالن عن نتائج الربع الثالث وتحديث أسعار المنتجات واللقيم، قمنا برفع سعرنا المستهدف 

 .بقا( مع تصنيف للشركة يتضمن التوصية بزيادة المراكز في سهمهالاير للسهم سا 25لاير )  26لسهم سبكيم الى 

كان االنخفاض على أساس ربعي في االيرادات واألرباح، يعزى أساسا الى عملية اغالق :  الربع الثالثتفاصيل 

اء الربح مجدولة في مصنع الشركة العالمية للميثانول. ورغما عن توافق ايرادات الربع الثالث مع التقديرات، فقد ج

االجمالي أعلى من توقعاتنا، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الى مستويات كفاءة االنتاج التي جاءت أفضل كثيرا من 

  .التوقعات

سبكيملشركة  8201 ثالثال: ملخص نتائج الربع 1شكل    

(SAR mn)
 Q3 

2017 

 Q2 

2018 

 Q3 

2018 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 1,064 1,475 1,338 25.8% -9.3% 1,317
Largely in-line with our estimate of SAR1,317mn (consensus 

estimate: SAR1,336mn ).

Gross profit 367 545 470 28.2% -13.7% 435
Lower than expected impact from the Methanol plant shutdown led 

to gross profit beat in Q3.

Gross margin 34.5% 37.0% 35.2% 33.0%

Operating profit 254 410 328 29.4% -20.0% 298
Better than expected operating margin, led by improved production 

efficiencies amid the Methanol plant shutdown.

Operating margin 24% 28% 25% 23%

Net profit 122 211 180 48.3% -14.7% 157
Consequently, beating our estimate of SAR157mn and 

consensus of SAR159mn.

Net margin 11% 14% 13% 12%
 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 

، بسبب عملية 2018المبيعات منخفضة في الربع الرابع  أحجام يتوقع أن تظل: ماذا نتوقع في المدى القريب؟

اغالق مصنع الشركة العالمية للميثانول للصيانة الجارية حاليا. أما بعد االنتهاء من عملية االغالق والصيانة، من 

ف يكون ألف حاليا، وسو 970مليون طن متري في العام من  1.3المحتمل أن ترتفع الطاقة التشغيلية للمصنع الى 

بين االنخفاض  ذلك محفزا ايجابيا رئيسيا للسهم. وبينما ال تزال أسعار منتجات البوليمرات تتراوح بدرجة كبيرة

واالستقرار للربع الرابع حتى تاريخه، فان أسعار بعض المنتجات األخرى ) مثل حامض االسيتيك، الميثانول( 

( في الربع الرابع.  VAM الفينيل اسيتات باستثناء مونومرتشير الى احتمال حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات ) 

على أساس ربعي للربع الرابع حتى تاريخه( الشركة على  %5إننا نتوقع أن يساعد ارتفاع أسعار الميثانول )+

تخفيف بعض تأثير عملية اغالق مصنع الميثانول، في الربع الرابع. عالوة على ذلك، فان الشركة تستخدم حاليا 

، من 2018 سبتمبر% من اجمالي مبيعاتها السنوية كما في 16ناتها بشكل فعال، التي كانت قد انخفضت الى مخزو

، مما خفف من تأثير اغالق المصنع. بيد أنه ربما يكون هناك انخفاض في سعر 2017 سبتمبر% كما في 18

رابع في ظل اغالق مصنع الشركة السهم في المدى القريب، ويعزى ذلك الى التوقعات الضعيفة ألرباح الربع ال

العالمية للميثانول والضعف الذي يعتري السوق ككل، مما يعتبر عامل جذب للمستثمرين لشراء السهم في الوقت 

 .الراهن. اننا ننصح بشراء السهم عند انخفاض األسعار، اذا حدث ذلك

 التصنيف الحالي
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، أبقت 2018بالنسبة للنصف األول  : 2019أن ترتفع في النصف الثاني أرباح األسهم الموزعة من المحتمل 

لاير للسهم الواحد ومن المرجح أن تحافظ على نفس المعدل  0.5سبكيم على معدل ربحها الموزع للسهم عند 

أيضا. ونظرا للتحسن في أسعار الميثانول ) بلغ السعر مستوى جديدا من االرتفاع منذ  2018للنصف الثاني 

( وبعض المنتجات الوسيطة األخرى في ظل أسعار اللقيم الثابتة، مقرونة بارتفاع الطاقة 2014تهل شهر أبريل مس

مرة في  2.7على أساس سنوي :  EBITDAاالنتاجية للميثانول ووضعية الدين المريحة ) صافي الدين الى قيمة 

نتوقع أن تزيد الشركة توزيعات أرباح أسهمها  (، فإننا2017 لثمرة في الربع الثا 3.2مقابل  2018 لثالربع الثا

. وعند مستوى تقديراتنا لربح السهم الموزع 2019لاير للسهم الواحد في النصف الثاني  0.75نصف السنوية الى 

(، فان 2018لاير للسهم ) يتوافق ذلك بشكل كبير مع توزيعات األرباح التقديرية لعام  1.25الذي يبلغ  2019لعام 

 .%6.3ة يحقق عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ سهم الشرك

تقوم شركة سبكيم حاليا بتطوير مصنعها للميثانول كما تهدف الى تحسين كفاءة  : التأثير المحتمل للمشاريع الجديدة

العمليات التشغيلية. ومن المتوقع بعد اكتمال عملية تطوير المصنع، التي يحتمل االنتهاء منها في الربع الرابع 

ألف طن متري سنويا  970مليون طن سنويا، من  1.3، أن ترتفع طاقة انتاج الميثانول تدريجيا لتصل الى 2018

في الوقت الراهن. ونظرا ألن الميثانول يعتبر المنتج ذو هامش الربح المرتفع وأكبر مساهم في األرباح، فإننا نعتبر 

باح اذ سوف تساعد الشركة في االستمرار في زيادة هذه العملية الرامية الى تطوير المصنع محققة لزيادة األر

ألف طن سنويا  248صافي ربحها عن طريق التوسع في المبيعات الخارجية ) يتم في الوقت الراهن استخدام 

، المملوك بنسبة PBTداخليا في مصنع حامض االسيتيك( في السنوات القادمة. وباإلضافة الى ذلك، فقد بدأ مصنع 

ألف طن  63بطاقة انتاجية تبلغ  2018لياته التشغيلية التجارية في اليوم األول من يوليو % لسبكيم، عم100

(، فان 2سوف يعزز تشكيلة منتجات الشركة. ووفقا لحساباتنا ) الشكل   PBT سنويا. اننا نعتقد أن اضافة مصنع

أثير للعام بكامله عند مستوى كال المشروعين، من المحتمل أن يؤديا الى زيادة أرباح سبكيم ) بافتراض حدوث ت

  .%(100معدل تشغيل يبلغ 

 

  تفاصيل مشاريع سبكيم التوسعية 2شكل  

Details of Sipchem's expansion Projects

Methanol 

plant 

Upgrade PBT plant

Methanol 

plant 

Upgrade PBT plant

Product capacity (kta) 330 67 Ownership

Total capacity after expansion (kta) 1300 67 Sipchem 65.0% 100.0%

Location Jubail Jubail Others 35.0% 0.0%

Construction phase 2Q16 - 4Q18 2Q13 - 2Q18

In-service year 4Q18 3Q18

Investment costs (SAR 'mn) 542.6 600 Financing

Main feedstock Methane Butanediol Debt

Feedstock supplier Aramco Internal - IDC Equity

Financial Impact on FY19E earnings

Additional capacity (kta) 330 67

Utilization 100% 100%

Incremental sales volume (kta) 330 67

Product prices price (US$/t) 390 1,350

Implied incremental revenue (SAR 'mn) 483 339

Average net margin 25% 15%

Implied incremental net profit (SAR 'mn) 121 51

Sipchem share (SAR 'mn) 78 51

NA Mixed

 
   Source: Bloomberg, Al Rajhi Capital 

 

ال تزال نظرتنا ايجابية لسبكيم، نظرا لمقوماتها األساسية الجيدة، وتحسن انتاجها ومستويات  : والمخاطر التقييم

ية واالجراءات التي تقوم بتطبيقها لخفض التكلفة، الى جانب مقدراتها لتحقيق تدفقات نقدية حرة جيدة كفاءتها التشغيل

ووضعيتها المريحة على صعيد الدين. وبعد تجاوز أرباح الربع الثالث للتقديرات وتحديثنا ألسعار المنتجات/ اللقيم، 

لاير  26ك، فقد رفعنا تقديرنا لسعر السهم المستهدف الى فقد قمنا برفع تقديراتنا المستقبلية بشكل طفيف. ووفقا لذل

 مكرر أساس على للسهم لاير 29.9)  النسبي التقييم طريقة بين متساوية بأوزان تمزج تقييم طريقة أساس على

 22.2)  المخصوم النقدي التدفق وطريقة( القادمة شهرا عشر لالثني التقديري السهم لربح مرة 13.0 يبلغ ربح

 عند حاليا الشركة سهم ويتداول %(.13.6 تبلغ مال رأس وتكلفة الحرة النقدية التدفقات أساس على لسهمل لاير

 ، على التوالي، 2019وعام  2018 لعام السهم لربح تقديرنا أساس على مرة  9.0مرة و  10.7 يبلغ ربح مكرر

ستوعبنا في تقديراتنا مكرر ربح أعلى من مرة. لقد ا 11.9 يبلغ الذي سنوات 3التاريخي لفترة  متوسطه من أي أقل

المتوسط التاريخي المستهدف وذلك من أجل األخذ في االعتبار األداء التشغيلي المستمر ، النمو الجيد للمدى 

، فقد رفعنا 2018% تقريبا منذ سبتمبر 13المستوى االداري. وبعد انخفاض سعر السهم بنسبة  الطويل وجودة

  .تقييمنا للشركة متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها ) من تقييم محايد سابقا(
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 3 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مل اكتمال مشروع الشركة العالمية تش ،العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي الى ارتفاع سعر السهم

(، ارتفاع أسعار الميثانول، بدء التشغيل 2018للميثانول الخاص بتعزيز الفعالية ) من المحتمل في الربع الرابع 

، عملية االندماج المقترحة بين سبكيم وشركة الصحراء للبتروكيماويات، باإلضافة الى PBTالتجاري لمشروع 

 .2019رباح األسهم في احتمال ارتفاع توزيعات أ

 الشركة عمليات في متوقع غير انقطاع حدوث السهم، سعر الحتمال انخفاض الرئيسية المخاطر تشمل

 استمرار الى باإلضافة أيضا، الثانوية للمنتجات مصانعها على أيضا تؤثر أن يمكن والتي الرئيسية، التشغيلية

 ربحية القطاعات أكثر تعتبر للميثانول الشركة العالميةإن . الميثانول أسعار وبخاصة المنتجات، أسعار ضعف

 الربح هامش في حاد انخفاض الى يؤدي أن يمكن الميثانول، لمصنع اغالق أي أن نعتقد فإننا ولذلك سبكيم لشركة

 .   تقديراتنا في تعديل الى يؤدي وربما االجمالي
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 راض أبحاث األسهم اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغ

 المسئولية من خالءا
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

موافقتة متن جتانبكم علتى ا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئي
تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر 

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

ضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عر
ي أو االحتياجتات بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالبتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
مستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي لل التوصية بها في هذه

وراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األ
.  ويجتوز أن يكتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا 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 
يلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود الجلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طو المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية ة أو غيرهتاألدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت لخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 حث.أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة 

ديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تحتتخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

أو تتوافر أو استتخدام هتذه  شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشترللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي 
 من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية. الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة كاتالشتر أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث 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٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

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

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف ستوىالم إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

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

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة لعادلةا القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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