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 نتائج متطابقة
، لتأتي متطابقة مع تقديراتنا 2016أعلنت شركة المتقدمة عن نتائجها المالية األولية للربع الثالث من العام 

% على 1رتفاعاً بنسبة اربحية السهم  شهدت. توقعاتالدون تقديرات المحللين، بينما جاءت أرقام اإليرادات و
مع متماشية توقعاتنا  أتت% على أساس سنوي. 20لاير للسهم، مع انخفاض بنسبة  0.96أساس ربعي لتصل إلى 

. حافظنا على تقديراتنا ستخدامبسبب كفاءة االالهوامش استقرار ب مما يوحينتائج ايرادات الشركة في آخر ربعين 
، نبقي على توصيتنا بشكل عاملاير.  39.00باإلضافة إلى السعر المستهدف للسهم البالغ  2018-2016لألعوام 

يتداول سهم الشركة عند حيث  بالحياد، حيث نعتقد أن التقييمات غير مبررة والعائد المتوقع لسعر السهم محدود،
البالغ والمؤشر العام من مكرر ربحية القطاع  أعلىإال أنه مرة  11.9بلغ ي 2016لمجمل عام متوقع مكرر ربحية 

 لاير 0.65تبلغ توزيع أرباح نقدية للسهم . أعلنت شركة المتقدمة عن مرة على التوالي 11.5مرة و  10.1
بعائد  (،قبل حساب أسهم المنحة بعد زيادة رأس المال في الربع الثاني من العام الحالي لاير 0.75بمقدار و)

 %. 6.7متوقع بلوغه  إجمالي

 تراجع اإليرادات على إثر تواضع نمو أسعار المنتجات 
مليون لاير في حين أن اإليرادات الفعلية  557كانت تقديراتنا تشير إلى بلوغ إيرادات الربع الثالث إلى مستوى 

% مقارنة 16ع الماضي وبنسبة % مقارنة بالرب3مليون لاير. تراجعت اإليرادات بنسبة  529أتت دون ذلك عند 
بالعام الماضي على إثر ضعف أسعار المنتجات مما حد من نمو أسعار البيع. شهدت أسعار البولي بروبلين العالمية 

% في األسواق اآلسيوية وسط منافسة حادة من المنتجين الصينيين، مما يزيد من عبء تخمة 3تراجعاً طفيفاً بنسبة 
% للنصف 126قتصادي. تواصل المتقدمة محافظتها على معدل تشييلي عالي عند المعروض بسبب التباطؤ اال

 .األول من العام الحالي ومن المتبقع أن يبلغ معدل الربع الثالث مستوًى مماثلً 

 بشكل ضئيل شتوسع الهوام
الهوامش بشكل ضئيل. لم يتيير  ع%، لينتج عن ذلك توس4تراجعت أسعار البروبان العالمية بشكل طفيف بنسبة 

% 19الربع الثالث من العام الحالي ولكنه تراجع بنسبة خلل مليون لاير  202الربح اإلجمالي بشكل ربعي عند 
هذا الربع، ليرتفع خلل % 38أتي متماشيتاً مع توقعاتنا. ارتفع الهامش اإلجمالي بنسبة يمقارنة بالعام الماضي، ل

مليون  193 بلغ مستوىلي اً مماثلً الربع الماضي. شهد الدخل التشييلي اتجاهعن أساس نقطة  150بذلك بمقدار 
 .% مقارنة بالربع الماضي1% مقارنة بالعام الماضي وارتفاع بنسبة 18لاير، بانخفاض نسبته 

 تماشي صافي الدخل مع توقعاتنا
مليون لاير، في حين أنها أعلنت عن  387 مبلغالمقدرة ب استثماراتهاحول  لم تعطي شركة المتقدمة أي إيضاحاً 

مليون  14. سجلت الشركة مخصص خسائر بمقدار التابعة لها الكوريةالشركة عوائد من ك لاير مليون 14مبلغ 
مليون  188متاحة للبيع بسبب تراجع المؤشر العام. أتى صافي الدخل عند الستثمارات االخسائر في  على إثرلاير 

ع الماضي ب% مقارنة بالر1مليون لاير، بارتفاع  190التي كانت تشير إلى بلوغه مع تقديراتنا لاير ليكون متماشياً 
% 36نسبة ليبلغ نقطة أساس  150بمقدار الهامش الصافي % مقارنة بالعام الماضي. ارتفع 20وانخفاض بنسبة 

 .% في الربع السابق34مقابل 

 بالحياد مواصلة التوصية
 %5العائد ليبلغ بذلك % 4أداء القطاع بنسبة كان دون  هولكن %8المؤشر العام بنسبة  فاق أداء سهم الشركة أداء

 .للسهم لاير 39.00يبلغ الحياد وبسعر مستهدف التوصية بفي الربع الثالث من العام الحالي. ال نزال نحافظ على 
 
 

 )المتقدمة) للبتروكيماويات المتقدمة الشركة
 2016 لثالثا الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2016 أكتوبر 4 في سعرال 38.71

 العائد المتوقع لسعر السهم %0.7

 عائد األرباح الموزعة %6.7

 إجمالي العوائد المتوقعة %7.4
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خلل  44.20/26.60

 )مليون لاير( القيمة السوقية 7,618

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 196.8

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  93.24%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  608,542

APPC AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2016لعام  لثالربع الثانتائج  المتوقعة المعلنة

 الربح إجمالي  557 529

 التشييليالربح  243 193

  صافي الدخل 190 188

 )لاير(ربحية السهم  0.97 0.96
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الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر 31 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016* 2017*    

)لاير( الدفترية للسهمالقيمة  13.29 13.93 14.77  اإليرادات 2,328 2,210 2,317  

19%  19%  22%  EBITDA** 953 878 942  العائد على متوسط حقوق الملكية 

23%  23%  27% صوللعائد على متوسط األا   صافي الدخل 713 642 687  

x11.1 x11.9 x10.7 لاير( ربحية السهم 3.62 3.26 3.49  مكرر القيمة الدفترية( 

x2.6 x2.8 x2.9 لاير( أرباح السهم الموزعة 2.50 2.60 2.60  مكرر الربحية( 

 * متوقعة

 

 * متوقعة 

واالستهلك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهلك  
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  (المتقدمة) للبتروكيماويات المتقدمة الشركة

2016 لثالثا الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15العوائد المتوقعة بين +إجمالي 

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خلل 

 
 

 بيان إخلء المسؤولية

 

تقرير لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

الية من ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الممسؤوليتها وال تقبل أي التز

الشركات التابعة او عملئها قد يكون  مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

ييير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة للتاآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .فتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واال

ك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتيييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

القارئ  الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب علىوال يأخذ بعين االعتبار 

مار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستث

  .اليكون ملئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234ودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  الرياض المالية هي شركه سع

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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