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رشكة أسواق عبدالله العثيم

نظرة على نتائج الربع األول 2015: صافي الربح أقل من توقعاتنا بحدود 5٪؛ نستمر 
في التوصية “شراء”

تراجع صايف ربح العثيم يف الربع االول 2015 عن توقعاتنا وعن متوسط التوقعات بحدود 5٪ و6٪ عىل التوايل: حققت 

رشكة العثيم صايف ربح يف الربع االول 2015 بقيمة 49 مليون ر.س. )نمو 5% عن الربع املماثل من العام املايض، تراجع %34 

عن الربع السابق( حيث جاء اقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات بحدود 5% و7% عىل التوايل. كما جاءت االيرادات اعىل من 

توقعاتنا بحدود 4% لتصل إىل 1.408 مليون ر.س. )اعىل من الربع املماثل من العام املايض والربع الســابق بحدود 14% و%7 

عىل التوايل(، بينما جاء االداء التشغييل اضعف من املتوقع، حيث جاء كل من اجمايل الربح والربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة 

واالستهالك واالطفاء )EBITDA( اقل من توقعاتنا بحدود 6% و8% عىل التوايل.  بالتايل جاء هامش الربح قبل الفوائد والرضائب 

والزكاة واالســتهالك واالطفاء )EBITDA( بحدود 5.0% ليرتاجع عن توقعاتنا للهامش بحدود 5.6%. حيث لم تصدر القوائم 

املالية التفصيلية للربع محل املراجعة مما يحد مــن قدرتنا عىل تحليل أعمق للنتائج ولفارق الهامش، أال أننا نتفهم أن هامش 

الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واالطفاء )EBITDA(  يمكن أن يتقلب من ربع سنة آلخر)الربع الرابع 2014 

كان أعىل من توقعاتنا عىل العكس من تراجعه عن توقعاتنا للربع األول 2015(، كما أن هيكل أعمال العثيم ال يزال إيجابي عىل 

املدى البعيد، سنقوم بمتابعة تطور الهامش يف أرباع السنة القدمة لتحديد أي اتجاهات الهامش ال تتوافق مع نظرتنا الحالية.

تشكل املتاجر الجديدة محفزاً رئيسياً يف نمو أرباح الرشكة عىل املدى املتوسط كما يوفر تسارع وترية النمو يف متاجر 

التجزئة غري املنظمة فرصاً للرشكة: نحن نرى أن رشكة العثيم هي رشكة قيادية يف القطاع السعودي لتجزئة املواد الغذائية 

والبقالة املنظم. بينما ينمو قطاع التجزئة الســعودي بتسارع معقول نســبته 8% سنوياً مع تحول عادة التسوق تجاه محال 

الســوبرماركت والهايربماركت، ال زال سوق التجزئة غري منظم إىل حد كبري )تبلغ نسبة محال التجزئة غري املنظمة حوايل %75 

من سوق التجزئة(، مما يوفر الفرص بالنسبة لرشكة ذات مركز مايل قوي وتدفقات نقدية حرة قوية وشبكة توزيع واسعة مثل 

العثيم لإلســتثمار يف النمو وزيادة حصتها السوقية من ما يقارب 4% بعد رشكة بندة التي تبلغ حصتها السوقية حدود %10. 

بشــكل عام، بينما نتوقع أن تصل نسبة النمو السنوي املركب ألرباح العثيم خالل فرتة أعوام تمتد من عام 2014 إىل 2016 إىل 

حدود 14%، يجب عىل املستثمرين متابعة افتتاح املتاجر الجديدة )توقعاتنا أن يتم افتتاح محال جديدة بما يرتواح من 8 إىل 10 

محال سنوياً، مقابل خطط إدارة الرشكة بإضافة ما يرتاوح من 12 محل جديد سنوياً( حيث تسبب أرباح هذه املتاجر الجديده 

يف تحقيق ما يقارب 60% من نسبة النمو املتوقع يف صايف ربح رشكة العثيم.

يتم تداول سهم العثيم بمكرر ربحية متوقع للعام 2015 بمقدار 21.4 مرة؛ نستمر يف التوصية “رشاء”: ارتفع سعر 

سهم العثيم منذ بداية العام وحتى تاريخه بحدود 7% مقابل قطاع التجزئة السعودي الذي ارتفع بحدود 15%، حيث يتم تداول 

سهم العثيم بمكرر ربحية متوقع للعام 2015 بمقدار 21.4 مرة مقابل مكرر ربحية متوقع خالل نفس الفرتة لقطاع التجزئة 

الســعودي بمقدار 22.4 مرة ومكرر ربحية الرشكات املشابهة يف كل من االسواق الناشئة بمقدار 22.0 مرة واالسواق املتقدمة 

بمقدار 19.8 مرة، مما نعتقد انه تقييم غري مكتمل، اخذين بعني االعتبار مكانة العثيم يف القطاع وفرص النمو. عىل العموم، بعد 

اعالن نتائج الربع االول 2015، نستمر يف التوصية “رشاء” دون تغيري سعرنا املستهدف البالغ 135 ر.س. للسهم.
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86.7ر.س.أدنى سعر خالل 52 أسبوع
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املصدر: تداول

ملخص التوصية

“رشاء”التوصية

135.0السعر املستهدف )ر.س.(

19%التغري )%(

ديبانجان راي

DipanjanRay@FransiCapital.com.sa

+966 11 2826861

عبد العزيز جودت

AJawdat@FransiCapital.com.sa

+966 11 2826856

بنية املساهمة )٪(

27.7رشكة العثيم القابضة

6.0عبدالله صالح عيل العثيم

66.3الجمهور

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة
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* EV/EBITDA 13.411.9مكرر

1.82.0عائد الربح املوزع إىل سعر السهم )%( 
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إطار العمل بالتوصيات

رشاء: يويص املحلل برشاء السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل من سعر السهم يف السوق بنسبة 10% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة 10% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة 10% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.

تحت املراجعة: أسهم الرشكات الواقعة ضمن تغطيتنا لألسهم التي يطرأ عليها تغرياً مؤقتاً عن نطاق التصنيف املحدد لها.
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معلومات االتصال

قسم األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 125 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم 101023۱217، صندوق بريد 23454، الرياض 11426،

اململكة العربية السعودية، املركز الرئييس – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )1۱۱53-37(
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اخالء املسؤولية

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال، رشكة محدودة املسؤولية؛ سجل تجاري 1010231217، صندوق بريد: 23454، الرياض 11426 اململكة العربية 

السعودية، املركز الرئييس - الرياض. رشكة مرخصة وخاضعة ألنظمة هيئة السوق املالية السعودية بموجب الرتخيص رقم )1۱۱53-37(.




