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نظرة على نتائج الربع األول 2014: بيع األصول قد يكون حافزاً أكثر أهمية 
من التراجع في األرباح عن التوقعات

تراجع نتائج الربع االول 2014 عن التوقعات لها: حققت شركة االتصاالت السعودية صافي ربح للربع االول 20١4 بقيمة 

2.٣9 مليار ر.س. )تراجع ٣4% عن الربع الس�ابق، نمو ٥4% عن نفس الفترة من العام الماضي( اقل من متوس�ط التوقعات 

بحدود ١4%. جاء االداء التش�غيلي ايضاً بأقل من متوس�ط التوقعات؛ بينما كانت اإليرادات التي بلغت ١0.8 مليار ر.س. أقل 

بح�دود ٧% عن متوس�ط التوقعات )تراجع 4% عن الربع الس�ابق، تراجع 6% عن نفس الفترة م�ن العام الماضي( والربح قبل 

الفوائ�د والضرائب والزكاة واالس�تهالك واالطفاء اقل بنس�بة تق�ارب ١٣%. بناًء على ما تقدم ،وبينما نعت�رف بأن أداء األرباح 

كان ضعيف�اُ خ�الل الرب�ع االول 20١4 ، وهي معرضة للتقلب من ربع الخر، فاننا نركز في توقعاتنا على فرص النمو لش�ركة 

االتصاالت الس�عودية على المدى المتوس�ط )إمكانية ترش�يد المزيد من االصول الدولية، وتقييم شبة مكتمل وعائد موزع الى 

سعر السهم جاذب( ونستمر بتوصيتنا لسهم الشركة على اساس “شراء”.

مبادرات جديدة في الس�وق المحلي: محلياً، وفيما يتعلق بالجوال، تس�تمر شركة االتصاالت السعودية في التوسع لتغطية 

ش�بكة الجيل 4 وزيادة تغطيتها لخدمات ش�بكة الجيل ٣ و ٣.٥ لتصل إلى ما يقارب 96% من المناطق المأهولة بالس�كان. 

على نطاق ش�بكة األلياف الضوئية )فايبر أوبتك(، فبينما ارتفعت مش�تركي خدمات شبكة األلياف البصرية )FTTH( بنسبة 

٥4% عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ٥% عن الربع السابق لتشمل تغطية الشبكة 900.000 منزل. ارتفعت قاعدة 

المش�تركين بخدمات إنفجن )خدمات التلفزيون التفاعلي ( بنس�بة ١6% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبش�كل مشابه، 

ارتفع�ت إيرادات قطاع مؤسس�ات األعمال بنس�بة ٥% عن نفس الفترة م�ن العام الماضي، مدفوعًة في ذل�ك بإيرادات كل من 

خدم�ات بيان�ات قطاع األعمال )١٣% ع�ن نفس الفترة من العام الماض�ي( والخطوط الثابتة )4% عن نف�س الفترة من العام 

الماضي(

عائد س�نوي للربح الموزع إلى س�عر السهم 4.4%: أعلن مجلس إدارة ش�ركة االتصاالت السعودية عن ربح موزع للسهم 

عن الربع األول 20١4 بمقدار 0.٧٥ ر.س. بالنسبة لعام 20١4، فإننا نتوقع أن يصل الربح الموزع إلى ٣ ر.س.: ليكون بذلك 

العائد السنوي للربح الموزع إلى سعر السهم بحدود %4.4.

زيادة ترش�يد العمليات الدولية قد يكون حافزاً: حس�ب وجهة نظرنا، فإن مفتاح ارتفاع س�هم شركة االتصاالت السعودية 

يكمن في زيادة ترشيد العمليات الدولية. حتى اآلن، قامت شركة االتصاالت السعودية بالخروج من أعمالها في إندونيسيا )بيع 

حصتها في ش�ركة بي تي أكس�س(، وعدلت من اتفاقية المس�اهمة ألصولها في جنوب شرق آس�يا )لن تتأثر نتائج االتصاالت 

السعودية بسبب أرباح شركة آيرسل الهندية بعد تغيير المعيار المحاسبي(، كما أكدت إدارة الشركة عن نيتها لترشيد أعمالها 

الدولية. في آس�يا، وبعد الخروج من إندونيس�يا، يبقى للش�ركة أصول في ماليزيا والهند وبعض األصول في جنوب أفريقيا، 

تركيا، الكويت والبحرين. ال نستطيع أن نتنبأ بنتائج محددة، فإن أياً من األصول الدولية السابقة )ال نرجح أن تتضمن األصول 

في الشرق األوسط( يمكن أن الهدف التالي للترشيد من قبل اإلدارة .إذا افترضنا البيانات التاريخية كأساس، حيث ارتفع سهم 

االتصاالت الس�عودية بنس�بة تقارب ٧0% بعد إعالن اإلدارة عن بيع شركة بي تي أكسس في نهاية يوليو 20١٣ مقابل ارتفاع 

بحدود ١6% لسهم موبايلي(، نتوقع أن يتجاوب المستثمرون إيجاباً مع أي عملية أخرى لبيع األصول.

نستمر بالتوصية “شراء” بسعر مستهدف يبلغ 75 ر.س. للسهم: بعد اعالن نتائج الربع االول 20١4، عدلنا من تقييمنا 

وسعرنا المستهدف ليصل الى ٧٥ ر.س. للسهم. وكما نرى أيضاً ، ومع استمرار ترشيد االصول الدولية ضعيفة االداء، بوجود 

المزيد من الفرص المتاحة لنمو القيمة مع انخفاض تعرض الش�ركة للمخاطر. بصفة عامة، نس�تمر بالتوصية “شراء” لسهم 

االتصاالت السعودية. على أساس السعر الحالي لسهم الشركة في السوق، يتم تداول السهم بمكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل 

الفوائد والضرائب والزكاة واالس�تهالك واالطفاء )EV/EBITDA ( متوقع للعام 20١4 يبلغ 6.٥ مرة، وذلك بأقل من المكرر 

لشركة موبايلي بحدود 20%، واعلى بنسبة تقارب 8% من الشركات المماثلة في الشرق االوسط وافريقيا.
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املصدر: تداول

بيانات السهم

68.٣ر.س.سعر اإلغالق*

١٣6,600مليون ر.س.الرسملة السوقية

2,000مليونعدد األسهم القائمة

٧2.٧ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

٣8.6ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

١٣.2%التغري يف السعر آلخر ثالث شهور

٥.٧0ر.س.الربح للسهم املتوقع للعام 20١4

SESTC AB.7010رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

* السعر كما يف 22 أبريل 20١4

بنية املساهمة )%(

٧0.0صندوق االستثمارات العامة

٧.0املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

6.6املؤسسة العامة للتقاعد

١6.4عامة املساهمني

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة للعام 2014

١2.0مكرر الربحية )مرة(

٥.EV/EBITDA6 )مرة(*

4.4الربح املوزع اىل سعر السهم )%(

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال، *قيمة الرشكة اىل الربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء

حركة سعر السهم مقارنة بمؤرش السوق الرئييس

ملخص التوصية

“رشاء”التوصية

٧٥السعر املستهدف )ر.س.(

١0.0%التغري )%(

تغطية القطاع

ديبانجان راي

DipanjanRay@FransiCapital.com.sa

+966 ١١ 282686١

عبد العزيز جودت

AJawdat@FransiCapital.com.sa

+966 ١١ 28268٥6

مليون ر.س.
الربع 
األول 
2014

متوسط 
التوقعات*

التغري %
الربع الرابع 

2013

التغري 
عن الربع 

السابق

الربع 
االول 
2013

التغري 
عن العام 

املايض

 2014
)متوقع(

 2015
)متوقع(

 2016
)متوقع(

4٧,86248,94649,٧62-6%١١,4٧4-4%١١,268-٧%١0,٧8٣١١,٥80االيرادات

28,4٧629,١١929,60٥-4%6,494-١١%6,992غ/مغ/م6,2١١اجمايل الربح

٥9%٥9%٥9%٥٧%62%غ/م٥8%هامش اجمايل الربح

**EBITDA4,2904,9٥8%١٣-4,٥0٣-٥%٥,8٣4%١2١9,6٧020,١١٣20,٥48

EBITDA 4١%4١%4١%٣٣%40%4٣%40%هامش

EBIT2,6662١١١,880١2,8٧٣١٣,622%2,2١2-٧%2,8٥2غ/مغ/م

٥4١١,40٥١2,٣٧٣١٣,١00%١,٥٥0-٣4%٣,62٣-١4%2,٣9١2,٧9١صايف الربح

املصدر: الرشكة، تحليل السعودي الفرنيس كابيتال، غ/م : غري متاح * متوسط التوقعات من بلومربغ، ** الربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء من املصادر املتاحة
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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 ١0% أو أكثر.

احتفاظ: يويص املحلل باالحتفاظ بالسهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أعىل أو أقل بنسبة ١0% من سعر السهم يف السوق.

بيع: يويص املحلل ببيع السهم عندما يكون تقديرنا للقيمة العادلة للسهم أقل بنسبة ١0% أو أكثر من سعر السهم السائد يف السوق.
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معلومات االتصال

دائرة األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

800 ١2٥ 9999

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ١0١02٣۱2١٧، صندوق بريد 2٣4٥4، الرياض ١١426،

اململكة العربية السعودية، املركز الرئييس – الرياض

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

ت�م اع�داد هذا التقرير من قبل رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال، رشكة اس�تثمارية متخصصة لخدمات البنوك االس�تثمارية، ادارة األصول، الوس�اطة، األبحاث، 

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

يعتم�د ه�ذا التقرير عىل املعلومات املتاحة للعم�وم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمه�ا كمعلومات دقيقة أو مكتملة، وبالتايل ال يج�ب االتكال عليها كمعلومات 

متكامل�ة أو دقيق�ة. وعلي�ه، ال نقدم أو نضم�ن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول ع�ىل عدالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلوم�ات 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 االس�تثمار لطبيعة املس�تثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي ش�خص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الس�عودي الفرنيس كابيتال بش�دة أي مس�تثمر محتمل أن يطلب إرش�اد 

قانوني، محاس�بي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االس�تثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات اس�تثمارية 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 

االس�تثمار اىل رس�وم عىل االس�تثمار 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 

.)11153-37(


