
 
9201 يناير 82  
 

 

  الربعية تتراجع ألدنى مستوى لها منذ عامين األرباح
 1.08 مليار لاير )ربحية السهم 3.2يبلغ  2018للربع الرابع من عام  صافي دخلعن تحقيق  شركة سابك أعلنت

 لاير مليار 22 العام أرباح بلغت، ذلك مع .مليار لاير 5.2البالغة  المحللينتنا وتوقعات توقعا (، لتأتي دونلاير

 مبادرةأن  إال، المبيعات وحجم البيع أسعار متوسط ارتفاع فضلب( % على أساس سنوي17بارتفاع نسبته )

 دون ا  أرباح المدرجة التابعة سابك شركات لاير. حققت مليار 1.1 بواقع األرباح خفضت الهيكلة عادةإل استراتيجية

يتداول السهم عند . توقعاتالمع  متوافقة أرباحا   أعلنت التي سافكو شركة باستثناء ،الرابع الربع في المحللين توقعات

مرة. نبقي على  14.9ة المؤشر العام البالغ بحير مكرر أعلى من، مرة 15.6يبلغ  2019مكرر ربحية متوقع لعام 

 لاير. 124 البالغ مستهدفالسعر العلى و توصيتنا بالحياد

 سنويمستقرة على أساس  والهوامش اإليرادات
% على 8 بنسبة% على أساس سنوي و0.5نسبته  بانخفاض ،مليار لاير 40.1مستوى  إلىالربع وصلت إيرادات 

أسعار البيع الشركة إلى انخفاض متوسط أشارت  مليار لاير. 40.4توقعاتنا البالغة ل مقاربة  لتأتي  ،أساس ربعي

 تلكن ارتفع% على أساس ربعي و6بنسبة  الميثانولأسعار  انخفضت .يرادات الربعيةكسبب رئيسي النخفاض اإل

% على 4  بنسبةو% على أساس ربعي 8يلين بنسبة البولي إيثسعار أ تراجعت% على أساس سنوي، بينما 8بنسبة 

% على أساس سنوي ليبلغ 21بنسبة و أساس ربعيعلى % 9بنسبة  اليورياحين ارتفعت أسعار  . فيسنوي أساس

% على أساس 19% على أساس سنوي وبنسبة 2الدخل اإلجمالي بنسبة  تراجع طن.للدوالر  320المتوسط مستوى 

% على أساس 35% على أساس سنوي وبنسبة 1بنسبة كذلك انخفض الربح التشغيلي مليار لاير.  12.2غ لربعي ليب

 ا  أتي مطابقي، ل2018في الربع الرابع من عام  %31إلى  الهامش اإلجمالي انكمش لاير.مليار  6.5ربعي ليصل إلى 

نقطة  600بمقدار انخفض الهامش التشغيلي  .%34الربع السابق البالغ مستوى ولكن دون الماضي العام  ىلمستو

 .العام السابقمستوى عن نقطة أساس  100وبمقدار الربع السابق مستوى عن أساس 

 اآلمال، سافكو وفق التوقعات انوينساب تخيبكيان 
ربحية ربعي للعام وبلغت ربح أعلى ت حيث سجل، الرابعسافكو قريبة من توقعات المحللين في الربع أتت أرباح 

دون توقعات  نتائجسجلت كيان وينساب بينما  .في متوسط أسعار البيع ا  ارتفاع الشركة شهدت حيث لاير، 1.36لسهم ا

لاير على التوالي. على  0.42 تبلغ سهم ربحيةلاير و 0.07تبلغ سهم عن خسارة  احيث أعلنت ،بشكل كبيرالمحللين 

ا 66 مصنع لمدة منخفضة في هذا الربع نتيجة إلغالق ينسابتوقعنا أن تكون أرباح الرغم من أننا  إال أن ، يوم 

كيان أي عمليات إغالق  تشهد، لم الجانب اآلخرعلى . التوقعات بعيدة عنهوامش جعل األرباح الاالنكماش الحاد في 

ن لكيا الرابع رابة هو أن هوامش الربععن خسائر. واألكثر غ تالمحللين عندما أعلن فاجأت، وبالتالي خالل الربع

، أدى االنخفاض ديد من المصانع. في نهاية المطافإغالق الع فيه شهدت الذي العام الماضيكانت قريبة من هوامش 

أرباح  تراجعإلى  مشتركةالمشاريع الزميلة والشركات ال من أرباحوانخفاض حصة سابك أسعار البيع  في متوسط

على  %47و على أساس سنوي  %12 بنسبةبانخفاض مليار لاير ) 3.2لتصل إلى  2018الربع الرابع من عام 

 .(ربعيأساس 

 الحياد ب توصيتنا نحافظ على
في كالريانت وشركة  %25 كٌل منهما تبلغ انتحص وهما ناجحتين لشركة سابك،ليتي استحواذ شهد هذا العام عم

على مذكرة تفاهم غير ملزمة لبيع استثماراتها في المغذيات  العامأنها وقَعت خالل الميثانول السعودية )الرازي(. كما 

أو  أسهم ي أو إصدارعوض نقدعرض شراء ب سافكو تقدم فكو. وتنص مذكرة التفاهم على أنالزراعية لشركة سا

 سوف هذا ألن إصدار أسهماألرجح سيكون عن طريق  على الشراءأن  نعتقدللحصول على االستثمارات.  كليهما

 ناهيك، العاليربحيتها من مكرر  ةستفادالبا لسافكو ذات أغلبية مسيطرة ويسمحمالكة  لتصبح الفرصة سابك يعطي

 تكاليفعلى وتيرة نموها مع زيادة  شركةال أن تحافظ. نتوقع األسهم مبادلة عملية الضريبة من توفير تكاليف عن

نبقي على توصيتنا بالحياد  ،مرة 15.6يبلغ  2019يتداول السهم عند مكرر ربحية متوقع لعام  .ث والتطويرابحاأل

 لاير. 124عند سعر مستهدف يبلغ 

 
 

 

 

 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

ديسمبر 31 2017 2018* 2019*                *2019 ** لاير( مليار)ديسمبر  31 2017 2018  

691 174.0  )لاير( للسهم الدفترية القيمة 70.0 73.2 75.3  اإليرادات 149.8 1.

% 31 92 36.3 36.4  حقوق الملكية العائد على متوسط %11.2 %12.6 9.  الدخل التشغيلي 0.

12 23.3  األصول متوسط على العائد %5.7 %6.3 %6.9  صافي الدخل 18.4 5.

x9.7 x 01 .3 x12.5 **EBITDA / المنشأة قيمة )لاير( ربحية السهم 6.14 7.18 7.75    

x15.6 x16.9 x19.7 لاير(التوزيعات النقدية للسهم  5.00 4.40 5.00  الربحية مكرر(  

              
 * متوقعة

واالستهالك واإلهالك** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة   

 * متوقعة 

نتائج أولية**   

 

           
 

 

 (سابك) األساسية للصناعات السعودية الشركة
 2018 الرابع الربع – تقرير إلحاقي 

 

 التوصية حياد
لاير 00.124 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

   محمد فيصل بوترك صالح بن عبدالعزيز الطويان
saleh.a.al-twayan@riyadcapital.com muhammed.faisal@riyadcapital.com  الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق شركة   

(07070-37المالية السعودية )رقم  966-11-203-6807+ 966-11-203-6815+   

 

 

 العوائد المتوقعة إجمالي

 ()لاير 2019 يناير 27 في سعرال 121.00

 العائد المتوقع لسعر السهم 2.5%

 عائد األرباح الموزعة 4.1%

 إجمالي العوائد المتوقعة 6.6%
 

 بيانات السوق

 ()لاير أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  131.40/103.40

 )مليون لاير( القيمة السوقية 363,000

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 3,000

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  21.0%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  4,299,451

SABIC AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

 (لاير)مليار  2018لعام  الرابعالربع     المتوقعة المعلنة

 اإليرادات  40.4 40.1

  6.5   التشغيلي الدخل 8.7 

  صافي الدخل 5.2 3.2

 )لاير(ربحية السهم  1.73 1.08
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 (سابك) األساسية للصناعات السعودية الشركة
 2018 الرابع الربع –تقرير إلحاقي 

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15أكبر من +

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 أيضا   تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى*تعتبر نسب العوائد 

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 بيان إخالء المسؤولية

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

ن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن 

ية تخلي مسؤوليتها وال تقبل لية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض الماللشراء أية أوراق ما

يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن 

الئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عم

 .ا في هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليه

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه  ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او

 .المستقبل قد تختلف بشكل كلياآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في 

ة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن ة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورالقيم

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

الستثمار ات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال اهذا التقرير يقدم معلومات ذ

ار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قر

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .رر البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشال يحق نسخ أو توزيع هذا التقري

 

 ،37-07070 رقم ترخيص ، المالية السوق هيئة نظام بموجب لها والمرخص ، 1010239234  رقم التجاري السجل وبموجب ، سعودي لاير مليون 200 مدفوع مال برأس مقفلة مساهمة سعودية شركه هي المالية الرياض
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