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

 من الحالي أعلى  %15.4 75.00 المستهدف السعر
  21/10/2018 بتاريخ 65.00 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

المحافظة على 

 المراكز
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 األرباح

(SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 7,221          8,205        8,292        

Y-o-Y 15.9% 13.6% 1.1%

Gross profit 2,870          3,405        3,283        

Gross margin 39.7% 41.5% 39.6%

Net profit 2,376          2,946        2,829        

Y-o-Y 1.4% 24.0% -4.0%

Net margin 32.9% 35.9% 34.1%

EPS (SAR) 4.2               5.2             5.0             

DPS (SAR) 3.3               3.8             4.5             

Payout ratio 76.9% 71.6% 89.5%

P/E (Curr) 18.0x 14.5x 15.1x

P/E (Target) 18.5x 14.9x 15.5x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA  

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

 (شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب
أبقينا على  الربع الثالث : النتائج متوافقة بشكل عام مع التقديرات؛

 .ا متضمنا التوصية بزيادة المراكز في السهمتصنيفن

أعلنت ينساب عن نتائج الربع الثالث وكانت متوافقة بشكل كبير مع تقديراتنا، مما يؤكد وجهة نظرنا االيجابية حول 

% تقريبا على أساس 11الشركة. وكانت االيرادات بدون تغيير على أساس ربعي بينما انخفضت األرباح بنسبة 

الهما متوافقا مع تقديراتنا. ومن المحتمل أن يكون متوسط معدل التشغيل للمصانع أعلى من تقديراتنا ربعي، وكان ك

% في 90% في الربع الرابع، قبل أن يتراجع الى ما دون 95% تقريبا كما نتوقع أن يبلغ هذا المعدل 92عند نسبة 

لمحتمل أن تظل أسعار البوليمرات ، بسبب عامل الموسمية. وباإلضافة الى ذلك، فمن ا2019النصف األول

، 2019( في أسعار المنتجات لعام %4-2منخفضة في المدى القريب. وال نزال نتوقع حدوث انخفاض طفيف )

% تقريبا في أسعار البروبان 5رغما عن أسعار النفط المستقرة. ومن جانب اخر، فإننا نتوقع حدوث ارتفاع بنسبة 

فروقات أسعار المنتجات للشركة. وعلى أساس ربعي، قمنا بتعديل تقديراتنا  ، مما يعني ضمنا انخفاض2019لعام 

المستقبلية الستيعاب أسعار المنتجات/ اللقيم المحدثة، ونتيجة لذلك فقد قمنا بخفض سعرنا المستهدف لسهم ينساب الى 

، مما يعني  2019خالل  لاير 4.5لاير للسهم(. ونتوقع أن يرتفع ربح السهم الموزع الى  78رياال ) السابق  75

%. وتتمثل عوامل المخاطر الرئيسية الرتفاع سعر السهم عن تقديراتنا 6.9ضمنا تحقيق عائد توزيعات جذاب بنسبة 

في حدوث ارتفاع أعلى من التوقعات في توزيعات أرباح السهم وحدوث مزيد من االرتفاع في أسعار المنتجات، 

النخفاض سعر السهم عن تقديراتنا، في حدوث ضعف في أسعار جاليكول بينما تتمثل عوامل المخاطر الرئيسية 

 .االثيلين االحادي

  د انخفضت رغما عن عدم حدوث تغيير على أساس ربعي في االيرادات، فق :الربع الثالثتفاصيل نتائج

%، 12.9% على أساس ربعي وبنسبة 10.5األرباح االجمالية  وأرباح التشغيل، على حد سواء بنسبة 

% على أساس 13على التوالي، وكان السبب الرئيسي في ذلك يعزى الى ارتفاع أسعار البروبان )+

يلي، الى ارتفاع ربعي(. وفيما عدا ذلك، فقد أدى االرتفاع بأكثر من التوقعات في الربح غير التشغ

مليون لاير لتقديراتنا؛  705مليون لاير مقابل  729صافي الربح بأعلى من تقديراتنا بشكل طفيف )

 .لمتوسط تقديرات المحللين( 694

 من : 2019 المالي للعام التقديرية األرباح يزيد أن يتوقع االحادي االثيلين جاليكول في التوسع 

ينساب لجاليكول االثيلين االحادي  ) يتوقع اكتماله في الربع الممكن أن يؤدي التوسع في مشروع 

% 4.1بنسبة  2019(، الى زيادة صافي أرباح ينساب التقديرية للسنة المالية 2018الرابع 

.وننوه هنا الى أن هذه األرباح ربما تنخفض جزئيا نتيجة النخفاض انتاج البولي اثيلين نظرا 2019

 .لعدم وجود فائض في اللقيم

 

 

 

 

ينسابلشركة  8201 ثالث: ملخص نتائج الربع ال1شكل  

(SAR mn)
 Q3 

2017 

 Q2 

2018 

 Q3 

2018 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 1,933 2,112 2,110 9.2% -0.1% 2,066
Largely in-line with our (SAR2,066mn) and consensus 

(SAR2,077mn) top-line estimates.

Gross profit 780 938 839 7.5% -10.5% 816
As anticipated, higher propane price pushed gross profit lower 

sequentially, largely in-line with our expectation.

Gross margin 40.4% 44.4% 39.8% 39.5%

Operating profit 654 816 711 8.8% -12.9% 694 In-line operating margin.

Operating margin 34% 39% 34% 34%

Net profit 645 821 729 13.1% -11.2% 705

Likely higher-than-expected interest income/other income 

pushed net profit slightly above our estimate of SAR705mn 

(consensus: SAR694mn).

Net margin 33% 39% 35% 34%
 

 المصدر : معلومات الشركة , الراجحي المالية   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يزال سهم ينساب يمثل واحدا من أفضل األسهم بالنسبة لنا في القطاع، نظرا  :التقييم والمخاطر

لمقدراتها التشغيلية القوية مقرونة بمركزها المالي الجيد ) وضع النقد الصافي( ومقدراتها الكبيرة على 

لبات رأسمالية محدودة. وبعد اجراء تعديل في تقديراتنا لألسعار/ تحقيق تدفقات نقدية حرة في ظل متط

  اللقيم ، فقد قمنا بخفض تقديراتنا للفترة القادمة بشكل طفيف. 

وبناء على ذلك، فقد أجرينا خفضا طفيفا لسعرنا المستهدف للسهم لفترة االثني عشر شهرا القادمة الى 

 طريقة بين متساوية بأوزان تجمع تقييم طريقة على اءلاير للسهم ( بن 78لاير للسهم ) السابق  75

لاير للسهم على أساس تدفقات نقدية حرة، متوسط لتكلفة رأس  70.3المخصومة )  النقدية التدفقات

سعر مستهدف ) النسبي التقييم وطريقة %( 12.6المال المرجح للمدى البعيد/ تكلفة رأس مال بنسبة 

مرة لفترة  االثني عشر شهرا القادمة.  14مكرر ربح مستقبلي يبلغ لاير على أساس  79.7للسهم يبلغ 

مرة  على أساس ربح السهم لالثني عشر  12.9ويتداول سهم الشركة حاليا عند مكرر ربح جذاب يبلغ 

مرة ) يتراوح نطاق  14.1شهرا القادمة، أي أقل من متوسطه التاريخي لثالث سنوات الذي يبلغ 

  .مرة( 16 -8المتوسط بين 

 

السعودية –االحادي  االثيلين جاليكول في : تفاصيل مشروع التوسع 2الشكل   

Ethylene glycol expansion project - Saudi Arabia

Additional ethylene glycol capacity (kta) 80 Ownership

Total ethylene glycol capacity after expansion (kta) 850 Yansab 100.00%

Location Yanbu Others 0.00%

Construction phase 2017-18

In-service year Q4 2018

Investment costs (SAR 'mn) 373 Financing

Main feedstock Ethylene Debt 0%

Feedstock supplier Internal Equity 100%

Financial Impact on FY19E earnings

Additional ethylene glycol production capacity (kta) 80

Utilization 100%

Incremental sales volume (kta) 80

MEG price (US$/t) 1,100

Implied incrementa revenue @100% utilization (SAR 'mn) 330

Average net margin 35%

Implied incremental net profit (SAR 'mn) 116

Posible Impact on 2019E earnings 4.1%  

   Source: Company data, Al Rajhi Capital 
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 3 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
ادة توزيعهةا أو  عةادة راجحي المالية "الراجحي الماليةة" ، الريةاض ، المملكةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةالء شةركة الراجحةي الماليةة وال يجةوز  عةأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة ال

ة.  ن 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 المالي

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  تقدم أية  قرارات أو ضمانات )صريحةمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال ال

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

يةة أو غيرهةا مةن المنتجةات االسةتثمارية ذات الصةلة بتلةك معلومات 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

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

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ى مالءمةة االسةتثمار فةي أي أوراق ماليةة ، أو اسةتثمار آخةر أو أيةة اسةتراتيجيات اسةتثمار جةرت مناقشةتها أو ينبغي للمستثمرين السةعي للحصةول علةى المشةورة الماليةة أو القانونيةة أو الضةريبية بشةأن مةد

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

اع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فةي أسةعار الصةرف قةد يكةون 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  متأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليهلها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل ال

فةي األوراق الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةك األوراق الماليةة أو  الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي ذلةك محللةي البحةوث( مصةلحة ماليةة

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

ات  أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية االسةتثمارية أو غيرهةا ما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخدمك

وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشةركات التابعةة لهةا وموظفيهةا ، ال تكةون مسةئولة عةن أي أضةرار مباشةرة أو  من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث. 

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

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

ي شكل أو بأي وسةيلة. كمةا يراعةى أن هةذه الوثيقةة مةن وثةائق البحةث ليسةت موجهةة  لةى أو معةدة للتوزيةع أو وال يجوز تغيير أو استنساخ أو  رسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأ

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

 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 شركة في التصنيف نظام شرح

 وعةدد الماليةة الشةركات أسةهم باسةتثناء تغطيتهةا  طةار فةي األسةهم لجميةع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من نمكو 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 المستوى  لى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "مراكزال تخفيض"

 عةدم جيةد بشةكل تبةرر أسةباب هنةا  تكةون وقةد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة كوني 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 يتجةاوز 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

 

 لالتصال
 

 السديري مازن
 حاثاألب إدارة مدير

 9449 211 11 966+هاتف: 
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 شركة الراجحي المالية
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