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

 

 رئيسية مواضيع

 بداية منذ%( 04 بنسبة متراجعا  ) حادة تصحيح بعملية تداول  مؤشر مر
 من المخاوف أدت لقد. التراجع في النفط أسعار بدأت عندما اكتوبر، شهر
 أسعار وعلى المحلي اإلقتصاد على الخام النفط أسعار تأثير

 المواضيع أضافت كما المستثمرين، معنويات إضعاف إلى البتروكيماويات،
 السلبي التأثير من مزيدا   موبايلي، لشركة المحاسبية بالجوانب المتعلقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برج: المصدر لوم ية,ب مال راجحي ال  ال

 إدارة البحوث
 فريق بحوث األسهم

Tel  966 1 211 9332, gopij@alrajhi-capital.com 

 الثالث الربع تائجن استعراض

 تثير النفط أسعار الثالث، الربع في النمو تراجع

 المخاوف
 بنسبة( التأمين قطاع باستثناء) السعودي األسهم سوق في المسجلة السعودية للشركات اإلجمالية اإليرادات نمت

 على% 1.0 بلغت هامشية بنسبة الربح صافي ارتفع بينما ،4105 الثالث الربع خالل سنوي أساس على% 5.4

 تمت  رئيسية مصروفات ببنود وصافوال، القابضة وطيبة معادن مثل الشركات، بعض تأثرت وقد. سنوي اساس

 في الكبير الثقل ذي البنكي القطاع نصيب من النمو، هذا في إسهام أكبر وكان. أدائها على أثر مما واحدة، لمرة

 في النمو بعض أيضا   اإلسمنت قطاع وحقق. والتجزئة ائيةالغذ والمواد البتروكيماويات بقطاعات مدعوما   السوق،

 قطاع نتائج جاءت فقد آخر، جانب من. اإلنشاءات قطاع في لالنتعاش نتيجة المبيعات حجم ارتفع إذ الصافية، أرباحه

 حادة حيحتص بعملية تداول  مؤشر مر وقد. المالية بياناتها تقييم موبايلي إلعادة نتيجة للتوقعات، مخيبة االتصاالت

 تأثير من المخاوف أدت لقد. التراجع في النفط أسعار بدأت عندما اكتوبر، شهر بداية منذ%( 04 بنسبة انخفض)

 كما المستثمرين، معنويات إضعاف إلى البتروكيماويات، أسعار وعلى المحلي اإلقتصاد على الخام النفط أسعار

 في ذكرنا كما نعتقد، إننا. السلبي التأثير من مزيدا   موبايلي، لشركة المحاسبية بالجوانب المتعلقة المواضيع أضافت

 المملكة بإمكان أنه حيث أطول، لفترات اإلنفاق في اإلستمرار بمقدورها السعودية الحكومة أن سابقة، تقارير

 التي الفائضة األموال من وكذلك كبيرة، بدرجة لديها والمنخفض اإلجمالي المحلي الناتج إلى الدين نسبة من اإلستفادة

 إذا الخارج، في  المرتفعة إحتياطياتها إلى باإلضافة األخيرة، سنوات العشر مدى على ميزانياتها فوائض من تكونت

 تتيح سوف النفط، أسعار لتراجع السوق من منطقية غير استجابة أي أن نعتقد فإننا لذلك، ووفقا. األمر لزم

 نهائية بصورة فتحه قبل السوق لدخول جذابة فرصة المدى، طويلة لىإ المتوسطة اإلستراتيجيات ذوي للمستثمرين

  .المباشر األجنبي لالستثمار

 

 شركات باستثناء) تداول سوق في المدرجة الشركات سجلت: هامشيا   ترتفع تداول في  المسجلة الشركات أرباح

 أجل ومن. 4105 الثالث الربع في سنوي أساس على% 1.0 بلغت طفيفة بنسبة أرباحها صافي في ارتفاعا  ( التأمين

 من كل في واحدة لمرة تمت التي المصروفات بنود  مع لتتالءم األرقام بتعديل قمنا فقد عادلة، مقارنة تحقيق ضمان

( سنوي أساس على% 01.1) + البنوك قطاعا وكان. وتصنيع وصافوال القابضة وطيبة معادن شركات

 المدرجة الشركات أرباح صافي نمو في الرئيسيان المساهمان هما( سنوي أساس على% 2.4)+ والبتروكيماويات

 قطاع ظل فقد آخر، جانب من. األرباح لنمو آخر داعما والتجزئة الغذائية المواد قطاعا كان كما تداول، في

 عاقطا شهد وقد. المالية بياناتها موبايلي  لمراجعة نظرا   السوق تراجع في الرئيسي القطاع يمثل االتصاالت،

 .4105 الثالث الربع خالل أرباحهما في انخفاضا أيضا، واالنشاءات العقارات

 

 طلب يحركها التي المحلية القطاعات أداء انخفض :جيدا   يزال ال ولكن بطيئا   نموا   تشهد المحلية القطاعات

 أرباح ارتفعت فقد .رقميتين خانتين من جيدة بمعدالت نمت أنها عن رغما   ،4105 الثالث الربع في المستهلكين،

 قطاع وحقق. والحكير المواساة شركتي إلى أساسا   ذلك ويعزى سنوي، أساس على% 04.5 بنسبة التجزئة قطاع

 المكاسب بعض إلستيعاب معدل) الربح صافي في سنوي أساس على% 05.5 بنسبة نموا الغذائية المواد

 أرباح نمت إذ االنتعاش عالمات أولى األسمنت اعقط أظهر وقد. وصافوال المراعي بأداء مدعوما   ،(الرأسمالية

 بنسبة انخفاض عن أعلن االتصاالت قطاع أن بيد. سنوي أساس على% 2.4 بلغت متوسطة بنسبة المعدلة القطاع

  .موبايلي أرباح تعديل بسبب 4105 الثالث الربع في أرباحه في سنوي أساس على% 45.4

 

 غير الظروف بعض السعودية في البتروكيماويات منتجو يواجه أن نتوقع اإنن :4102 الرابع للربع متباينة نتائج

. الصين في الصناعية األنشطة وتيرة وركود( سنوي أساس على) المنتجات أسعار في االنخفاض بسبب المواتية

 ابيةااليج المؤشرات أن عن رغما النمو، اعاقة في اليورو منطقة في االنكماشي المناخ يستمر أن المتوقع ومن

 المحلية، القطاعات بين ومن. السلبيات هذه من الشيء بعض تخفف ربما األمريكية المتحدة الواليات من القادمة

 نمو في تباطؤ يشهد التجزئة قطاع ظل وقد. الحج موسم من استفاد قد الغذائية المواد قطاع  يكون أن يتوقع

 قطاع يستمر أن ويتوقع. جديدة لمنتجات اطالقه مع أيضا الحج موسم من استفاد قد يكون أن يتوقع ولكن االيرادات،

 من لكل جديدة وتوسعات مستشفيات فتح االعتبار في األخذ ومع. الثالث الربع خالل االنتعاش مسار في األسمنت

 سيكون بينما االيرادات، في قويا   نموا   الصحية الرعاية قطاع يحقق فسوف والمواساة، الحمادي مستشفى  شركتي

.موبايلي أرباح على منصبا   االتصاالت قطاع يزترك
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
متالء شتركة الراجحتي الماليتة وو يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن ع

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

أو ضتمنية( بشتأن  ضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية و تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا و ن
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها و تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

ارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراي ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات اوستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه و المعلومات وو أي رأي و
اوستتثمارية أو الوضتع المتالي أو اوحتياجتات بتار األهتداف بتلك األوراي المالية أو اوستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال اوستتثمار كمتا أنهتا و تأختذ فتي اوعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

شتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة اوستتثمار فتي أي أوراي ماليتة ، أو ا
حقتي.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحنتة أن التدخل متن أوراي ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد و تت

ت وبأن سعر أو قيمة تلك األوراي المالية واوستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو اونخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من اوستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبا
لت  رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مب يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

فتي األوراي الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراي لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراي الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترء أو الم قةالمالية أو اوستثمارات ذات العال

مصترفية اوستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات ال
ذلك الشركات التابعة لها ومونفيهتا ، و تكتون مستئولة عتن  اوستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائي البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 ي هذه الوثيقة من وثائي البحث.ضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرء قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة فأي أ

و تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائي  تخضع هذه الوثيقة من وثائي البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبي.  وشتركة الراجحتي الماليتة
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائي البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وو يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائي البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

ن مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه ع أو وستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية ووية قضائية أخرء ، حيثما يكوللتوزي
 أي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الووية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام ب

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .0

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل اونخفاض أو المطلي الصعودي اوتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف ننام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرء الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفي خالل دفالمسته للمستوء السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوي٪ 01 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوي٪ 01 و الحالي السهم سعر دون٪ 01 بين يتراوح مستوء عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوء إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر وءمست دون٪ 01 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .4

 .الفترة كتل خالل المستهدف المستوء إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرء وبعبارة. شهرا 9-6 بحدود يتراوح زمني أفي باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاي علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون و 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 دلةالعا القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة واملالع من وغيرها اوقتصادية واوتجاهات عام بوجه السوي ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيي أن مالحنة يرجى
 .توقعاتنا مستوء دون أو

 لالتصال
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