
يرجى الرجوع اىل رشوط االستخدام الهامة، واخالء املسؤولية واإلفصاحات املذكورة يف التقرير
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هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

تحرير السوق - قرار بّناء يدعم السوق

س�يكون عامل تحرير الس�وق في عام 2015 حافز إيجابي على األرجح: يش�كل عامل فتح المجال أمام المس�تثمرين 

األجانب لالس�تثمار في الس�وق الرئيسي السعودي في عام 20١٥ حدث أساس�ي في تاريخ “تداول”. وفقاً لمسودة القواعد 

المنظمة التي نشرتها هيئة السوق المالية بتاريخ 2١ أغسطس، فسيتم على األغلب فتح السوق بشكل جزئي أمام المؤسسات 

األجنبية المؤهلة وذلك لتجنب حدوث أنش�طة مضاربة مبالغ بها وفي حين س�تكون هنالك محددات لالستثمار األجنبي وهي: 

١( تحديد الحد األدنى لقيمة إجمالي األصول المدارة من قبل المؤسسة األجنبية المؤهلة بما يبلغ ١8.8 مليار ر.س. )٥ مليار 

دوالر أمريكي( ويمكن تخفيضها إلى ما يصل إلى ١١.٣ مليار ر.س. )٣ مليار دوالر أمريكي(، 2( أن ال تقل عدد سنين الخبرة 

االستثمارية للمؤسسة األجنبية عن خمس سنوات، ٣( تحديد سقف أعلى لنسبة تملك مؤسسة اجنبية مؤهلة بصفة فردية في 

أي ش�ركة مدرجة بنس�بة ٥%، 4( أن ال تتجاوز نس�بة تملك اجمالي المؤسس�ات األجنبية المؤهلة في أي شركة مدرجة نسبة 

20%،٥( ع�دم تج�اوز نس�بة تملك إجمالي الملكية األجنبية )س�واء كانت مقيمة أو غير مقيمة وبما فيه�ا اتفاقيات المبادلة( 

“swaps” بأكثر من نسبة 49% في أي شركة مدرجة و6( عدم تجاوز نسبة اجمالي تملك المؤسسات األجنبية المؤهلة نسبة 

١0% من القيمة االجمالية السوقية للشركات المدرجة )بما في ذلك التملك من خالل اطار اتفاقيات المبادلة(. نعتقد أن توقيت 

تنفيذ الفتح الجزئي لألس�واق المالية أمام االس�تثمار األجنبي يتوافق إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين وأن البنية التحتية 

للقواعد التنظيمية المتعلقة بتملك األجانب، ستستمر في التطوير بعد انتهاء المرحلة األولى من إجراء فتح األسواق بنجاح في 

عام 20١٥. حالياً، تبلغ نس�بة مشاركة المؤسسات األجنبية حدود ١% من إجمالي القيمة المتداولة )بما يعني تدفقات سنوية 

بحدود ٧ مليار دوالر أمريكي( مقارنة مع نسبة تتراوح من حوالي ١٣% إلى 20% في أسواق دبي، أبو ظبي، مصر وقطر. إذا 

افترضنا أن نسبة تملك المؤسسات األجنبية في السوق السعودي ستصل إلى ما بين حوالي ١0% إلى ١٥% من اجمالي القيمة 

المتداولة يومياً، فإن هذا يتضمن تدفقات سنوية إضافية تتراوح من حوالي ٥0 إلى 80 مليار دوالر أمريكي. نعتقد أن احتمال 

تزايد التدفقات مع اجراءات نضوج السوق وباإلضافة إلى عوامل زيادة السيولة ونمو مشاركة المؤسسات األجنبية سيكون لها 

دور هيكلي في تقوية السوق من خالل زيادة نسبة تملك المستثمر. 

نس�تمر في نظرتنا البناءة لألسهم الس�عودية: بالنظر الى قوة ونمو االقتصاد المحلي مع استمرار النظرة القوية ألرباح 

الش�ركات )متوس�ط توقعات بلومبرغ: نمو ارباح مؤش�ر السوق الرئيسي بمعدل س�نوي مركب للفترة من العام 20١٣ الى 

20١٥ بح�دود ١٧%؛ مقاب�ل متوس�ط النمو لدول مجلس التع�اون الخليجي بح�دود ١١%( فإن معنويات المس�تثمر تبقى 

ايجابي�ة، حيث يتجه متوس�ط حج�م التداول اليومي نحو االرتفاع )بلغ متوس�ط حجم التداول اليومي من�ذ بداية العام حتى 

اآلن م�ا يق�ارب 8.٥ مليار ر.س. بنمو يقارب 49% عن نفس الفترة من العام الماضي( نتيجة لتراجع اتجاه أداء الس�وق في 

التقلب. باإلضافة لما س�بق، تس�تمر البيئة القوية لطرح األسهم لالكتتاب العام )“طرح أسهم البنك األهلي التجاري لالكتتاب 

العام - عامل محفز في السوق” الذي أصدر بتاريخ ١١ مايو 20١4( وكما يمكن ان يرفع االكتتاب العام المتوقع للبنك االهلي 

التجاري المزيد من القيمة للس�وق المالية الس�عودية. نعتقد أنه وبالنظر إلى االدلة التاريخية في االس�واق الناش�ئة في دول 

مجلس التعاون الخليجي وباإلضافة إلى رؤيتنا، فإن نجاح عمليات االكتتاب العام الرئيسية يعني تزايد ثقة المستثمرين ونمو 

في نسبة المساهمة في االكتتابات العامة الرئيسية، األمر الذي يجب أن يؤدي إلى تحسن معنويات السوق والسيولة التي تعمل 

بمثابة محفز لالتجاه التصاعدي لألس�واق بش�كل عام. اخيراً، يجب ان يؤدي إجراء تحرير السوق المقبل إلى زيادة التدفقات 

الخارجية وبالتالي دعم السوق، وكما أن إدراج السوق على مؤشر مورجان ستانلي العالمي قد يكون بمثابة عامل محفز على 

المدى البعيد في حال تحرير السوق.

يبقى التقييم معقوالً نظراً لألساس�يات االيجابية: يس�تمر اداء مؤش�ر الس�وق الرئيس�ي قوياً، حيث حقق نمواً بحدود 

28% منذ بداية العام وحتى تاريخه )نمو مؤش�ر مورجان س�تانلي لألس�واق الناش�ئة نمو بحدود 8%؛ اس�واق دول مجلس 

التعاون الخليجي باس�تثناء االسواق الس�عودية نمو بحدود 2١%( بالرغم من اختالف نسب النمو فيما بين القطاعات. ارتفع 

الطلب المحلي على بعض القطاعات المدرجة في الس�وق منذ بداية العام حتى تاريخه عن التوقعات لها مثل قطاع التطوير 

العقاري بحدود ٥٣%، قطاع التجزئة ٥١%، قطاع الفنادق والس�ياحة بنس�بة 4٣%، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية حدود 

40% وقط�اع المصارف والخدمات المالي�ة ٣٣%، وفي حين تراجع الطلب على قطاعي االس�منت والصناعات البتروكيماوية 

عن التوقعات بنس�ب نمو تقارب 20% و١٥% على التوالي. س�لطنا الضوء في تغطيتنا على قطاعات معينة في الجدول على 

جان�ب الصفحة. كما ه�و موضح في الجدول، فان نظرتنا ايجابية إلى حد كبير لكل م�ن قطاعات الصناعات البتروكيماوية، 

والمصارف والخدمات المالية، االس�منت، التجزئة واالتصاالت وتقنية المعلومات. على اية حال، وبعد االرتفاع القوي، يتداول 

مؤش�ر السوق الرئيس�ي بمكرر ربحية متوقع للعام 20١4 بحدود ١٧.٣ مرة، والذي يعتبر بحسب وجهة نظرنا معقوالً نظراً 

للنمو القوي في االرباح، التنوع، والسيولة بجانب امكانية زيادة التدفقات.

قسم األبحاث واملشورة 
Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودية - سلسلة التقارير الخاصة من السعودي الفرنيس كابيتال

أسهم الرشكات التي تقع ضمن تغطية السعودي الفرنيس 
كابيتال

التوصيةالقطاعالرشكة
سعر آخر 

إغالق
السعر 

املستهدف
التغري )٪(

2.١%١29.٣١٣2.0رشاءبرتوكيماوياتسابك

4.٣%٧٥.8٧9.0رشاءبرتوكيماوياتينساب

٥.0%40.042.0رشاءبرتوكيماوياتاملجموعة

-6.0%٥4.٣٥١.0رشاءبرتوكيماوياتاملتقدمة

-2.١%٣8.8٣8.0رشاءبرتوكيماوياتسبكيم

٣.١%2٥.٧26.٥رشاءبرتوكيماوياتالصحراء

٣.0%٣6.9٣8.0رشاءبرتوكيماوياتالتصنيع

-8.8%٣4.0٣١.0احتفاظبرتوكيماوياتبرتوكيم

0.0%١٧.0١٧.0احتفاظبرتوكيماوياتكيمانول

-6.٥%١6.١١٥.0احتفاظبرتوكيماوياتكيان

6.4%٧٣.8٧8.٥رشاءمصارفالراجحي

-١٧.٣%2٥.42١.0رشاءمصارفاإلنماء

-١2.8%٥2.846.0احتفاظمصارفالبالد

-20.4%٣6.829.٣احتفاظمصارفالجزيرة

6.١%٧٣.٥٧8.0رشاءاتصاالتاالتصاالت السعودية

١.١%89.090.0احتفاظاتصاالتموباييل

9.0%80.888.0رشاءاسمنتالعربية

2.8%١06.0١09.0رشاءاسمنتالقصيم

-١١.2%64.8٥٧.٥احتفاظاسمنتاليمامة

0.١%٧٥.٣٧٥.٣احتفاظاسمنتينبع

6.9%29.0٣١.0رشاءاسمنتحائل

-١٣.٧%٣٣.629.0احتفاظاسمنتنجران

-4.0%١١9.٥١١4.٧احتفاظاسمنتالسعودية

-١4.8%٣0.٥26.0احتفاظاسمنتاملدينة

-2.4%62.٥6١.0احتفاظاسمنتالرشقية

-22.2%2٣.4١8.2احتفاظاسمنتالجوف

-8.4%2٧.٣2٥.0احتفاظاسمنتالشمالية

0.4%١١6.٥١١٧.0احتفاظاسمنتالجنوبية

8.0%٣١.٣٣٣.8رشاءاسمنتتبوك

٥.9%١١8.0١2٥.0رشاءتجزئةاملواساة

-١0.٧%١2١.0١08.0احتفاظتجزئةدله الصحية

-٣.١%80.٥٧8.0احتفاظتجزئةرعاية

2.2%20٣.٥208.0رشاءزراعة وأغذيةتموين

املصدر: السعودي الفرنيس كابيتال

مؤرشات األسهم السعودية

املؤرش
آخر 
إغالق

التغري منذ 
بداية العام ٪

مكرر 
الربحية آلخر 

ً 12 شهرا

مكرر الربحية 
املتوقع للعام 

2014

١0,90٣2٧.٧2١.0١٧.٣املؤرش الرئييس

8,666١4.8١8.6١6.4البرتوكيماويات

2٣,842٣٣.4١٧.4١6.0املصارف 

8,٣9٧١9.6١9.٣١6.8االسمنت

٣,022١٣.٧١4.8١٣.٧االتصاالت

4,8٣4٣8.0٣2.٣١٧.0التشييد

٧,2٧9٥2.8٥١.4٣١.4التطوير العقاري

8,92٥2٥.9١9.92١.0التصنيع

6,٣0٣١٧.6١٥.02٣.2الطاقة والخدمات

غ/م #١,48022.62٧.٣التأمني

١2,8٥9٣9.928.62٣.8الزراعة والصناعات الغذائية

١٧,6١9٥0.628.١24.4التجزئة

9,26١4٣.020.6١9.2النقل

*تم تحديث سعر االغالق كما يف تاريخ 24 أغسطس 2014.
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هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣( صفحة 2

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

قسم 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
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هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣( صفحة 4

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.
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