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

 

 رئيسية مواضيع

 أن المتوقع ومن1 القادم العام خالل ضعيفة النفط أسعار تظل أن نتوقع اننا
 االسواق في السائد االقتصادي المناخ في التذبذب بحالة مقرونا ، ذلك يؤدي

 أن عن ورغما1 البتروكيماويات أسعار على سلبا التأثير الى ، الرئيسية
 عن رغما تظل فسوف تتأثر، سوف السعوديين المنتجين وهوامش أرباح

 وقربها الرخيصة اللقيم بأسعار مدعومة العالمي، السوق في تنافسية ، ذلك
 1الرئيسية األسواق من

 االستنتاجات

 مواتية غير عوامل السعودية البتروكيماويات شركات تواجه أن نتوقع اننا
 تمنح الحالية األسعار مستويات أن نعتقد أننا عن رغما ، القريب المدى في

 هذا1 البعيد للمدى االستثمار ينشدون الذين للمستثمرين للشراء جذابة فرصة
 التوصية يتضمن وتصنيفنا ايجابيا البتروكيماويات لقطاع تقييمنا يزال وال ،

 1القطاع هذا شركات أسهم في المراكز بزيادة
 

 نظرناوجهة 

 المستهدفة األسعار التصنيف السهم

 SAR116.6 المراكز زيادة سابك

 SAR32.7 زيادة المراكز سبكيم

 SAR173.9 المراكز زيادة سافكو

 SAR30.3 المراكز زيادة التصنيع

 SAR19.8 المراكز زيادة الصحراء

 SAR58.3 المراكز زيادة المتقدمة

 SAR56.0 المراكز على المحافظة ينساب

 األداء منذ بداية العام
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برج: المصدر لوم ية,ب مال راجحي ال  ال

 ثإدارة البحو
 فريق بحوث الراجحي المالية 

Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 :السعودي البتروكيماويات قطاع
  غير الظروف عن رغما موجودة تزال ال الفرصة
 المتوسط المدى في المواتية

. النامية والدول لمتقدمةا الدول عبر متساو غير يزال ال النمو أن عن رغما ، تعافيا يشهد العالمي االقتصاد ظل

 تمثل التي ، األوروبية القارة تجابه بينما ضعيفا، محليا واستهالكا  االنتاجية طاقتها في فوائض ، الصين وتواجه

 من المعروض بوفرة مقرونة ، العوامل هذه أثرت وقد. اقتصاديا انكماشا ، الرئيسية االستهالكية األسواق احدى

 أسعار على ، المنخفضة الخام النفط أسعار أثرت فقد ، وبدورها. النفط أسعار على اكبير تأثيرا ، الخام النفط

 تحوم التي النفطي المعروض وفرة ومع.  الماضية القليلة الشهور مدى على انخفاضا شهدت التي ، البتروكيماويات

 في انخفاضا السعوديون، لمنتجونا يواجه أن نتوقع فإننا ، متذبذبة الرئيسية األسواق في األوضاع وبقاء ، األفق في

 أن نعتقد فإننا ، القريب المدى في المواتية غير الظروف عن ورغما. القريب المدى في التشغيل وهوامش األرباح

 ذلك على وبناء. الزخم بعض االقتصادي االنتعاش يحقق أن بمجرد االرتفاع بعض تشهد أن يمكن الخام النفط أسعار

 البعيد، المدى في  فرصا وتحقق ارتفاعا تشهد سوف السعودي البتروكيماويات قطاع شركات أسهم أن نعتقد فإننا ،

 متضمنا ، هو كما البتروكيماويات قطاع شركات ألسهم تصنيفنا على أبقينا وقد ، هذا. الحالية التقييمات عند وبخاصة

 أكثر هي ، للبتروكيماويات لمتقدمةوا وسبكيم وسافكو سابك شركات أسهم ظلت وقد. فيها المراكز بزيادة التوصية

 .تغطيتنا تشملها التي األسهم بين من لدينا المفضلة األسهم

 بعض تظهر والهند األمريكية المتحدة الواليات من كل ظلت :القريب المدى في متساوي غير اقتصادي نمو

 هذا الستدامة امكانية واظهار عةداف قوة ايجاد عليهما يتعين يزال ال أنه عن رغما ، االقتصادي االنتعاش عالمات

 واليابان الصين من كل في االقتصادي النمو تباطؤ عليها قضى قد ، االيجابية المؤشرات هذه أن غير1 االنتعاش

1 فيها الطلب نمو على يؤثر مما االقتصادي االنكماش من تعاني تزال ال  اليورو منطقة فان ذلك، الى وباإلضافة1

 يحين وحتى ثمارها، لتؤتي  السنة أرباع لبعض ستحتاج ، المعنية الحكومات اتخذتها التي اتاالجراء أن نعتقد اننا

 1االقتصاديات هذه في التذبذب يستمر أن نتوقع فإننا ، الوقت ذلك

 عنيفا هبوطا الخام النفط أسعار شهدت : البتروكيماويات أسعار على قوي تأثير له الخام النفط أسعار في االنخفاض

 يونيو في لها مستوى أعلى شهدت أن منذ% 73 تجاوزت بنسبة)  الماضية القليلة األشهر مدى على اومفاجئ

 ارتفاع أدى لقد1 بالشكوك محفوفة طلب أوضاع ظل في النفط من العرض وفرة الى  أساسا ذلك ويعزى ،( 4102

 من  االنتاج  استمرار الى ضافةباإل ، وليبيا العراق ،مثل أوبك في  األعضاء غير الدول من النفطية االمدادات

 انخفاض ، النفط أسعار هبوط عن نتج وقد1 النفطي المعروض من مزيد الى  ، هو كما أوبك في األعضاء الدول

 بنسبة البتروكيماويات أسعار انخفضت بينما ،( بلغته مستوى أعلى من تقريبا% 73 بنسبة)  النافثا أسعار في حاد

 القادمة القليلة السنة أرباع خالل ضعيفة البتروكيماويات أسعار تظل أن نتوقع اننا%1 41 الى – 01 بين تراوحت

 1المنخفضة الخام النفط وأسعار الطلب هبوط بسبب

 السعوديين المنتجين معظم ألن نظرا : القريب المدى في مواتية غير عوامل سيواجهون السعوديون المنتجون

 عنها ينتج سوف ، المنخفضة المنتجات أسعار فان ، لمصانعهم سيأسا كلقيم محددة بأسعار الغاز يستخدمون

 تنخفض أن نتوقع إننا1 القريب المدى في  التشغيلية هوامشهم في انخفاض الى ستؤدي  كما أرباحهم في انخفاض

 نمابي ، تقريبا% 01 بنسبة ، تغطيتنا تشملها التي السعودية البتروكيماويات لشركات(  تقديرية)  4102 ايرادات

 1 أساس نقطة 061 حوالي بمقدار الهوامش صافي انخفاض نتوقع

 بنسبة السعودي البتروكيماويات قطاع مؤشر انخفض ، سبتمبر شهر مستهل منذ : الشركات أسهم عن ملخصات

 لعام تقديري ربح مكرر)  مرة  0197 مستوى عند حاليا ويتداول% ( 0.94-:  تاريخه حتى للعام% ) 77

 المستثمرين أن نعتقد اننا( 1  مرة 0292)  للكيماويات العالمي أي سي اس ام مؤشر عن كبير اضبانخف ،( 4102

 توفر ، االسهم ألسعار الحالية المستويات فان ، وعليه ، النفط أسعار النخفاض المبالغة من بشيء استجابوا قد

 نظرا انخفضت قد المنتجات رأسعا أن نعتقد إننا1 األرباح تقديرات خفض عن رغما ، للشراء جذابة فرصة

 أسعار انخفضت اذا اال ، االرتفاع من مزيدا البتروكيماويات أسعار تشهد أن نتوقع ال اننا1 الخام بالنفط الرتباطها

 ومن1 السعودي البتروكيماويات قطاع تجاه ايجابية نظرتنا ظلت فقد ذلك، الى واستنادا1  كبيرة بدرجة الخام النفط

 وقاعدة جيدة تشغيلية عمليات)  سابك أسهم هي لدينا تفضيال أكثرها فان ، بتغطيتنا المشمولة الشركات أسهم بين

 والمتقدمة(  متكاملة قيمة سلسلة)  وسبكيم ،(الخامس سافكو مشروع في البدء)  وسافكو(  متنوعة منتجات

 1(البروبان من الهيدروجين لنزع جديد ومشروع جيدة تشغيل معدالت)  للبتروكيماويات

"للتقرير المفصل الرجاء االطالع على النسخة االنجليزية"



 قطاع االتصاالت السعودي
Industrial - Petrochemicals 

03 December 2014 

 

  

 
    
    

    

 

   
 2 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
ام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخد

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 المالية1 إن استالم هذ
من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية1  وقتد تتم الحصتول  دم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنهع

أو ضتمنية( بشتأن  إقرارات أو ضمانات )صتريحةية ال تقدم أية على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها1  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد1 فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

تثمارية ذات الصتلة  المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتقدم معلومات عامة فقط1  كما أنه ال
أختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات1  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال ت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة1

اتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ستتثمار آختر أو أيتة استترينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق1  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

ي أستعار الصترف قتد ن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض1 كما أن التقلبات فتهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إ
على عائد يكون أقل متن مبلتر رأستمالهم المستتثمر أساستا1  ويجتوز أن يكتون  ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة1  وبناء عليه

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق 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 األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم أو االستثمارات ذات العالقةالمالية 

قت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية1  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من و
، ال تكتون مستئولة عتن ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث1  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث1أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

1  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق
موجهتة إلتى أو معتدة أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت البحث1  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة1 كمتا يراعتى 
ما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث

 أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية1الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية 

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق عوديالص االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 1شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 31 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 1 شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 31 و الحالي السهم سعر دون٪ 31 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 1شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 31 من أكثر تهدفالمس سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 1الفترة تلك خالل المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة1 شهرا 9-6 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا1 بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 SoTP1 األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية فقاتالتد تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد1  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال 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 وفي1  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم نم سهم سعر يصل أن احتمال
 1بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 1توقعاتنا مستوى دون أو

 لالتصال
  البحوث إدارة

  9370 211 11 966+هاتـــف: 
 devassyp@alrajhi-capital.com 
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 11412الرياض  6651ص ب 
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 بريد الكتروني: 
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