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2014 الثاني تعليق على نتائج الربع   

 تجميع   التصنيف

 131  السعر المستھدف

 115.25  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   13.7%  
 

 

الشركة عن معلومات    

 115.25  لایر السعر

 345,000 مليون لایر القيمة السوقية

 3,000 مليون عدد ا�سھم

اسبوع 52ا�على لمدة   121.0  لایر 

اسبوع 52ا�دنى لمدة   91.5  لایر 

العام بدايةا�داء منذ   % 3.3 

شھر 12ربحية السھم   8.5  لایر 

بيتامعامل     0.8 

 2014 يوليو 20في  السعر *

الرئيسين الم!ك   

%70.0 صندوق ا2ستثمارات العامة  

%5.6 التأمينات ا2جتماعية  

  

 2014 يوليو 20السعر في * 

  )100 اساس (على السھم أداء
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أول محلل أبحاث  
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 أعلنت الشركة السعودية للصناعات ا�ساسية النتائج المالية ا�ولية للفترة المنتھية في  
و  توقعاتنا% عن 4 مليار 5 و ذلك بفارق 6.5بلغت والتي اعلنت عن ارباح  30/6/2014

  .مليار 6.4% حيث كانت 0.3بذلك تكون الشركة قد فاقت نمو الربع الماضي بنسبة 

% عن الربع 2.7 بنمومليار لایر و  13.4حققت الشركة السعودية للصناعات ا�ساسية أرباحا إجمالية تصل إلى  �
 14.1% حيث كانت 5.1-بحدود  الماضيالربع عن  وبتراجعمليار لایر و  13من العام الماضي حيث كانت المماثل 

 مليار لایر.

 
 مليار 10عن أرباح نفس الربع من العام الماضي حيث كانت  %1 بنمو قدرةمليار لایر  10.1بلغ الربح التشغيلي  �

مليار  10.9% حيث كانت ا�رباح 7.4-بنسبة  الماضياسا بالربع قي تراجعت, و بذلك تكون أرباح الشركة قد لایر
 لایر.

  

عن نتائج نفس الربع  بارتفاعمليار لایر  6.7% عن توقعتنا حيث كانت 4مليار لایر بإختKف  6.5بلغ الربح الصافي  �
 % .0.3بنسبة  لماضياو أرتفاع عن نتائج الربع  % 7للعام الماضي بنسبة 

 

تحسن اSسعار Sغلب المنتجات دليل على تحسن الطلب العالمي باSضافة الى كفاءة سابك اSنتاجية قد  اSستنتاج: �
لایر و ذلك عبر نموذج  131بذلك نرى أن القيمة العادلة للسھم ھي عند  ساعدت في نمو سابك السنوي والربعي.
  %.1%و نمو 14التدفقات النقدية المخصومة و معامل خصم 

  

 

  الربعية ئجالنتا ملخص
 

45.0 ;يوجد ;يوجد ;يوجد 50.1 إيرادات

13.0 2.7% 13.4 10.3% 14.8 الربح ا�جمالي

10.0 1.0% 10.1 12.7% 11.3 الربح التشغيلي

6.0 7.0% 6.5 4.0% 6.7 صافي الربح

الربع  الثاني  السنة المنتھيه في ديسمبر (مليار)

2013

نسبة التغير من 

العام الماضي
الربع  الثاني  2014 نسبة التغير من 

المتوقع

الربع  الثاني  

متوقع  2014

كابيتال ا2ستثمار تقديرات نتائج الشركة والمصدر:
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المسؤولية إخ*ء  

وھي معده . في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية) اSستثمار كابيتال( أعدت من قبل شركة اeستثمار لcوراق المالية والوساطة  ھذه الوثيقة

إعادة إرسالھا أو نشرھا، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو طريقة، دون موافقة لKستخدام العام لعمKء شركة اSستثمار كابيتال وS يجوز إعادة توزيعھا أو 
استKم ومراجعة وثيقة البحث ھذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اeفصاح لcخرين  .خطية صريحة من شركة اSستثمار كابيتال

. لواردة في ھذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل ھذه المعلومات من قبل شركة اSستثمار كابيتالعن المحتويات وا�راء، وا�ستنتاجات أو المعلومات ا

مارية أخرى متعلقة كما أن المعلومات وا�راء الوارده في ھذه الوثيقة S تشكل عرضاً وS تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استث
أعدت ھذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعھا من مصادر موثوق بھا وS نقدم أي ضمانات . و اSستثماراتبتلك ا�وراق المالية أ

كما أن شركة اSستثمار كابيتال S تقر بأن . أو وعود وS نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة) صريحة أو ضمنية(

إن ا�داء السابق ليس بالضرورة دليKً على ا�داء في . ات التي تتضمنھا ھذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من ا�خطاء أو مناسبة �ي غرض معينالمعلوم

أن ا�سعار أو  يجب على المستثمرين مKحظة أن الربح المتحقق من ھذه ا�وراق المالية أو غيرھا من اSستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما. المستقبل

أن التقلبات في أسعار الصرف لھا آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من . قيمة تلك ا�وراق المالية واSستثمارات قد ترتفع أو تنخفض

ات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة اSستثمار. وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصK. استثمارات معينة

ليس المقصود من ھذه الوثيقة تقديم . باSستثمار في ا�سواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اSستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

الوضع المالي أو اSحتياجات المحددة �ي شخص معين قد  المشورة في مجال اSستثمارات الشخصية �نھا S تأخذ في اSعتبار ا�ھداف اSستثمارية أو
اSستثمار في أوراق  مKئمةيجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن اSستراتيجيات اSستثمارية أو مدى . يستلم ھذه الوثيقة

لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب في اSستثمار فيھا، يرجى . يقةمالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتھا أو اوصت بھا ھذه الوث

نسخة من الشروط وا�حكام لجميع . الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأھا بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستھدف

Sلكتروني لشركة اeستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لھا وموظفيھا، ليست . ستثمار كابيتالالصناديق  متاح على الموقع اSإن شركة ا

ھذه الوثيقة . يقةمسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو ا�ضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في ھذه الوث

. شركة اSستثمار كابيتال S تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة. غير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق والتوصيات الواردة بھا

ية بلد أو أ إن ھذه الوثيقة ليست موجھه أو معدة للتوزيع أو Sستخدامھا من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو
من فروعھا القيام وSية قضائية أخرى، يكون ھذا التوزيع أو النشر أو التوافر أو اSستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة اSستثمار كابيتال أو أي 

  .بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السھم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 
 التصنيف

    

 شراء
% خ�ل اAثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
% خ�ل اAثنى عشر 10% و 20أن يكون مجموع عائد السھم ما بين 

 شھر القادمة
10% – 20%  

 محايد
% خ�ل اAثنى 10% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم مابين 

 عشر شھر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
% 20% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا ما بين سالب 

 خ�ل اAثنى عشر شھر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
% خ�ل اAثنى عشر شھر 20سلبيا دون أن يكون مجموع عائد السھم 

 القادمة
<-20%  

  

  37-11156اeستثمار كابيتال ھى شركة سعودية مرخصة من قبل ھيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 
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