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% متفوقاً على 81 مؤشر القطاع خر تحديث لنا. فقد ارتفعآداًء قوياً منذ أشهد قطاع البتروكيماويات 

تفاع األسعار والتقييم هي اراالرتفاعات  تلك محفزات%. ونعتقد أن أهم 9سوق األسهم السعودي بنسبة 

الستقرار أسعار النفط إضافة إلى ارتفاع  اب وفتح السوق أمام المستثمرين األجانب. ونظراً الجذ  

. ةالحالي أن تقييم القطاع عادل عند المستوياتالمكررات لتتوافق مع النظراء العالميين، فإننا نعتقد 

تصنيع والصحراء. وقمنا بخفض  ،ينساب ،المتقدمة ،حياد لسابكبالتالي، قمنا بخفض التوصية إلى ال

توصية كيان إلى خفض الوزن بينما قمنا برفع توصية المجموعة السعودية إلى زيادة الوزن. والشركات 

  المفضلة لدينا هي بتروكيم وسبكيم. 

 البتروكيماويةالمنتجات  استقرار أسعار النفط و 
للبرميل واستقر خالل الشهرين الماضيين. وقد ارتفعت أسعار البتروكيماويات  دوالر 9..9ارتفع خام برنت إلى 

%. ونتوقع أن يبلغ متوسط أسعار 81وقد ارتد مؤشر البتروكيماويات السعودي سريعاً حيث ارتفع % 81-98
 . ونتوقع أن تنخفض أسعار6189دوالر للبرميل في  92وأن يرتفع إلى  6182دوالر للبرميل في  96النفط 

الهوامش . ونعتقد أن 6189% في 9-6وأن ترتفع  6182ساس سنوي في أ% على 61-7البتروكيماويات 
 891دوالر، أعلى من متوسطها البالغ  691غير مستدامة. فقد بلغت هوامش البولي بروبيلين/بروبيلين الحالية 

 . دوالر .89ها البالغ دوالر، أقل من متوسط 12دوالر. إال أن هوامش البولي ايثيلين/ ايثيلين بلغت 

  ست شركات ل   ةتوصيالرفع توصية المجموعة السعودية وخفض 
 % عن القطاع(2..6اب )انخفاض التقييم الجذ   (8للمجموعة السعودية نتيجة لـ الوزن قمنا برفع التوصية إلى زيادة

متقدمة إلى الحياد حيث والينساب  ،داء بتروكيم. وقد قمنا بخفض توصية كل من: سابكأالتحسن المتوقع في  (6
ممايعكس تحسن أسعار النفط. وقد قمنا و ، بالتوافق مع النظراء العالميين عادلداول عند تقييم تنعتقد أن األسهم ت

للتأخير في بدء المشاريع والمشكالت المتعلقة بالمصانع الجديدة وانخفاض توقعات  بخفض توصية تصنيع نظراً 
قد أدت إلى  . كما أن خسائر المشاريع التي بدأت مؤخراً التحوط عقود قين حول وضعثاني أكسيد التيتانويم وعدم الي

نتيجة الستمرار المشكالت الوزن خفض خفض توصية الصحراء إلى الحياد. وقد قمنا بخفض توصية كيان إلى 
 ر النفط. التشغيلية وضعف الهوامش. وتعزى التغييرات المستمرة في التوصيات إلى التقلبات الحادة في أسعا

  اإلبقاء على زيادة الوزن لبتروكيم وسبكيم 
. وهذا مدعوم بالكفاءة 6182سجال نمواً سنوياً في نتوقع ان ي بتروكيم وسبكيم هما السهمين الوحيدين الذين 

ساس سنوي أ% على 88.9سعار. ومن المتوقع أن ترتفع أربا  بتروكيم األالتشغيلية ونمو األحجام رغم انخفاض 
ساس سنوي. وتتداول بتروكيم وسبكيم عند أ% على 61.8، في حين سينمو صافي دخل سبكيم 6182في 

. ةمر 81.6، على التوالي. وهذا أقل من متوسط القطاع البالغ 6189لـمرة  ..86و مرة  88.9مكررات ربحية 
 . 6182في  لاير ونملي 816وقد أنهت سبكيم المرحلة الثالثة من مشروع التوسع والذي من المتوقع أن يساهم بـ

  على خلفية انخفاض األسعار 2182% في 81.2انخفاض صافي الدخل 
ساس أ% على 81.6نخفاض إ، ب6182في  لاير مليار 67.1نتوقع أن يبلغ إجمالي صافي الدخل لألسهم المغطاة 

ق المصانع النخفاض األسعار وإغالوجاء هذا االنخفاض نتيجة التقديرات السابقة.  وأقل بشكل طفيف منسنوي 
 87.8إلى مرة  9..8من  6182للصيانة والتأخير في بدء المشاريع الجديدة. وقد ارتفع مكرر ربحية القطاع لـ

نتيجة لفتح السوق أمام المستثمرين األجانب. وقد ارتفعت مكررات القطاع االرتفاع جاء ك ونعتقد أن هذا ةمر
. ةمر .8ميين عند حوالي لتتوافق بشكل كبير مع مكررات النظراء العال 6189لـ

ل │6182 يونيو تا ا وي ما تروكي  ب

 

  السعودي  البتروكيماوياتقطاع 

 تقييم عادل يعكس تحسن أسعار النفط

 جدول التقييم  –شركات البتروكيماويات المغطاة 

 

 التوصية

السعر 
المستهدف 

 )لاير(
القيمة السوقية 

(دوالر)مليون   
أداء السهم منذ 
 بداية العام )%(

مكرر الربحية 
 ة( )مر2015لـ

 6102لـمكرر الربحية 
)%( 

 النقديالعائد 
 )%( 2015لـ

 0.0 12.0 14.7  21.5 3,406 30.7 زيادة الوزن بتروكيم

 3.6 11.4 13.0  8.0 3,302 31.6 زيادة الوزن المجموعة السعودية

 3.9 12.2 16.1  20.5 3,127 37.0 زيادة الوزن سبكيم

 4.5 14.5 20.9  15.9 8,285 52.9 حياد ينساب

 5.3 14.4 15.8  24.4 83,120 102.1 حياد سابك

 5.2 14.6 14.2  44.3 2,538 53.6 حياد المتقدمة

 4.2 13.3 37.8 (10.6) 4,242 24.5 حياد تصنيع

 5.6 11.0 21.5 (0.6) 1,772 17.1 حياد الصحراء

 NM 43.2 0.0 6.0 4,652 10.3 خفض الوزن كيان

 5.7 16.3 20.1 9.0 13,650 113.7 حياد سافكو 
  

 بحاث األهلي كابيتالأتقديرات المصدر: 
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مالحظة: هذا التقرير مترجم من اإلنجليزية إلى العربية و تعتبر 

النسخة اإلنجليزية هي األصل. ونرجو الرجوع إلى النسخة 

.اإلنجليزية في حال وجود أي اختالف بين النسختين  

 الكاملة النسخة على للحصول التقرير، من مختصرة نسخة هذه

 االلكتروني موقعنا على زيارتنا بإمكانكم
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 األهلي كابيتال قطاع البتروكيماويات
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 تقييمات األهلي كالبيتال االستثمارية

 شهراً القادمة 86% خالل الـ 82مثل عائد متوقع يزيد عن السعر المستهدف ي الوزن زيادة

 شهراً القادمة 86% خالل الـ 81 % و هبوط متوقع أقل من 82السعر المستهدف يمثل عائد متوقع بين + محايد

 شهراً القادمة 86% خالل الـ 81السعر المستهدف يمثل هبوط متوقع في سعر السهم يزيد عن  خفض الوزن

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. يتم تحديد السعر المستهدف  شهراً. هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  86يقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  هدفالسعر المست
 شهراً القادمة 86خالل الـ لكل سهم باستخدام طرق تقييم يختارها المحلل و التي يعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحديد السعر 

 تعريفات أخرى

NR:  األهلي كابيتال مستشاراً في عمليات اندماج أو استحواذ أو أية صفقات استراتيجية غير مقيم. تم ايقاف التقييم االستثماري مؤقتاً. هذه العملية تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانين و األحداث ذات العالقة كأن يكون
 الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.تكون فيها 

CS: تعليق التغطية. قام األهلي كابيتال بتعليق تغطية هذه الشركة 

NC: غير مغطى. لي يقم األهلي كابيتال بتغطية هذه الشركة 

 

 هامة معلومات

)في ن آرائهم الشخصية بشأن األوراق المالية والشركات التي هي موضوع هذه الوثيقة. كما يشهدون  بأنه ليس لديهم أو لشركائهم أو ُمعاليهم يشهد محررو هذه الوثيقة بأن اآلراء التي أعربوا عنها تعبر تعبيًرا دقيقا ع
لي كابيتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالية هحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالية التي هي موضوع هذه الوثيقة. الصناديق االستثمارية التي تديرها شركة األهلي المالية )األ

أعاله. محررو هذه أو أكثر من الشركات المذكورة  شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالية أو أموال أو  صناديق يديرها طرف آخر  في واحدة والتي هي موضوع هذه الوثيقة.
التي ليست لديهم عليها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفية  بشركة الوثيقة قد يمتلكون أوراًقا مالية في صناديق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالية مشار إليها في هذه الوثيقة كجزء من محفظة متنوعة و

 في طور طلب أو تنفيذ خدمات مربحة للشركات التي إما أن تكون موضوًعا لهذه الوثيقة أو وردت بها.   األهلي المالية )األهلي كابيتال( قد تكون 

ي شخص آخر. ال تعد هذه الوثيقة ط، و ال يجوز نسخها أو إعادة توزيعها ألتم إصدار هذا الوثيقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(  بها. وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات عامة فق
تثمارية للمتلقي. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها بهدف تلبية أي عرضا أو تحفيزا فيما يخص شراء أو بيع أي ورقة مالية. كما لم يؤخذ في االعتبار عند إعداد هذه الوثيقة مدى مالءمتها لالحتياجات االس

تال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  أوضاع مالية، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتياجات أخرى ألي شخص يستلم هذه الوثيقة. و توصي شركة األهلي المالية )األهلي كابي أهداف استثمارية معينة، أو
 لمستثمر. أي توصيات استثمارية ذكرت في هذه الوثيقة قد أخذت في االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونية ، و خدمات مالية و محاسبية إرشادية والتي  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتياجات  ا

 تلك وأن هذه الوثيقة، محتويات بالتحقق من منفردة لكابيتا األهلي  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر يعتقد بأنها من األهلي كابيتال  قبل من تجميعها أو التوصل إليها تم قد الوثيقة هذه في الواردة واآلراء المعلومات
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. إن  على باالعتماد يتعلق فيما ضمنية أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  يوجد ال كاملة، وتبًعا لذلك فإنه غير موجزة أو تكون قد المحتويات
عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثيقة، أو أي من التوقعات المالية، أو  لي المالية )األهلي كابيتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها، أو أي خسارة قد تنشأشركة األه

لواردة في هذه الوثيقة قبلية المذكورة في هذه الوثيقة والتي قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح به القوانين واألنظمة واجبة التطبيق. إن جميع اآلراء والتقديرات اتقديرات القيم العادلة، أو البيانات المتعلقة بالنظرة العامة المست
المستقبلية. إن قيمة األوراق المالية،  للنتائج مؤشًرا يعد ال استثمار ألي السابق األداء سبق. إنتمثل رأي و تقدير شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( بتاريخ إصدار هذه الوثيقة، وهي خاضعة للتغيير دون إشعار م

 الرسوم بعض تفرض قد ذلك، فإنه لك الذي استثمره في األصل. باإلضافة إلىوالعائد الممكن تحقيقه منها، وأسعارها وعمالتها يمكن أن تتغير صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن يحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ
. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بدون تصريح كتابي من شركة األهلي االستثمار في األوراق المالية. كما أن التذبذب في سعر العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية على

يي هذه الوثيقة أن يطلعوا ويلتزموا بأي قيود قد ا ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نسخة منها خارج المملكة العربية السعودية في أي مكان يحظر توزيعها بموجب القانون. ويتعين على متلقالمالية )األهلي كابيتال( . كم
 تنطبق عليها. إن قبول هذه الوثيقة يعني موافقة المتلقي و التزامه بالقيود السابق ذكرها.

، يجيز للشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة 19119-7.شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 
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