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 القطاع على ضعيفة نظرة

 النشاط انكماشتواصل أن  حيث متوقعاً، كان الحالي العام من األول الربع خالل القطاع بها يمر التي الصعبة الظروف استمرار
 من الثالث الربع منذ التجاري النشاط في التباطؤ بحمل التغطية ضمن الشركات تأثرت. األرباح على بالضغط أدى التجاري

 محفزات يوجد ال فإنه نظرنا وجهة من. السابقة األرباع خالل حادة انخفاضات الشركات هذه نتائج شهدت حيث ،2015 العام
 من بعض وجود من الرغم على صعوبة أكثر 2017 العام يكون بأن نتوقع. البناء قطاع نشاط حال في إال النتائج لتحسن
 .الحالي العام من الثاني النصف خالل القطاع يدعم مما الميزانية في الحكومي لألنفاق المجال

 
 اإلسمنت قطاع مبيعاتتنخفض من المتوقع أن  أوالً، .وذلك في ظل عدة عوامل نظرتنا صحة للقطاع الرئيسية المؤشرات تأكد

 من عبالرا الربع خالل% 12 بنسبةاألسعار  انخفاض وسط ربعي أساس على% 12 بنسبةو سنوي أساس على% 25 بنسبة
% 8 بنسبة المبيعات أحجام انخفضت بينما السابق العام خالل% 7 بنسبة المسلح الحديد أسعار انخفضت ثانياً،. 2016 العام
 العقاري المجال في االستشارات شركة تتوقع ثالثاً،. 2018 العام حتى% 5 بنسبة الحديد على الطلب انخفاض سابكتوقع  وسط
 القليلة شهراأل خالل الخاصة السكنية المشاريع على ضعيف إقبال وجود مع 2017 العام خالل عرض فاض وجود إل إل جي

 توقف ثرإ على القطاع منالحجم  صغيرةو متوسطةال الشركات من عدد خروج إلى اإلعالمية التقارير تشير رابعاً،. الماضية
 مليون 635 عند والمقدرة البيضاء األراضي ائبضر من ابتداءً  إيجابي، عامالً  قتصاديةاال التغيرات بعض تشكل. المشاريع

 سكنية وحدة ألف 100 بناء اإلسكان وزارة تخطط. الخاص القطاع خالل من التطوير مشاريع دعم شأنها من التيو مربع، متر
 شهدت الذي الوقت في مختلفة، مناطق في المشاريع هذه بعضبدأت حيث  الخاص، القطاع مع شراكات خالل من عام كل

 .القطاع على اإليجابية العوامل هذه تنعكس أن ننتظر. نمواً  العقارية القروض
 

 مستوى لتبلغ% 7 بنسبة المسلح الحديد أسعار انخفضت حيث انخفاضاً، القطاع منتجات أسعار تشهد السابق العام خالل
 بنسبة الكابالت أسعار انخفضت بينما ،2015في عام  للطن لاير 2,440من مستوى  2016في عام  للطن لاير 2,262

 2,643 مستوى من% 2 بنسبة الخشب أسعار انخفاض إلى باإلضافة لاير 26.9 وحتى للمتر لاير 31.3 مستوى من% 14
 بين ما بنسبة األسعار تراجع إلى الجاهز الخرسانة وخليط سمنتاإل قطاع بيانات أشارت. مكعب متر 2,593 وحتى مكعب متر

 الجاهز الخليط أسعار وتراجع%  8 بنسبة سمنتاإل أسعار تراجع إلى تشير المدرجة سمنتاإل شركات بيانات أن إال ،2-3%
 أن حيث ربعي، أساس على% 5 بنسبة ارتفاعاً  للمعادن العالمي بي ندآ أس مؤشر شهد. السابق العام خالل% 15 -10 بين بما

 دوالر 5,834 لتبلغ ربعي أساس على% 7 بنسبة النحاس أسعار ارتفعت. والرصاص األلمنيوم بأسعار مدعوماً  كان االرتفاع
 للطن دوالر 2,771 مستوى الزنك أسعار بلغت و للطن 1,963 لمستوى% 13 بنسبة األلمنيوم أسعار ارتفعت بينما للطن

 .%8 نسبته بارتفاع

 

ولكنه من المحتمل أن تشهد أسعار الحديد الصلب خالل الربع األول من العام الحالي يعد مؤشراً إيجابياً،  فإن استقرار عالمياً، 
عند مستوى يذكر الحديد المسلح تغيراً أسعار لم تشهد في االنخفاض على أثر ضعف الطلب.  اً استمراراألسعار في المملكة 

انخفاض الطلب من قبل الصين إثر وذلك على ( 2016دوالر للطن خالل الربع األول من العام  54بلغت )والر للطن د 80.4
والحديد اإلسمنت منتجي يشهد تحسناً خالل الربع. نظرتنا للمملكة مشابهة لنظرتنا للصين، حيث أن أن متوقع الغير ومن 

غير مجدي تجارياً بسبب تعرفة فيه يكون التصدير الذي وقت الالمخزون في فائض تخمة المعروض في ظل يواجهون تحديات 
لاير للطن لإلسمنت. في  133و لاير  80ما بين تعرفة لاير لطن الحديد و 390 لاير و 58البالغة ما بين التصدير المرتفعة 

 .على القطاعبشكل سلبي الظروف االقتصادية أثرت فإن المجمل، 

 

 

1: أداء المعادن العالمية األساسية شكل 

المصدر: بلومبيرغ
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 ال تزال سلبيةالنظرة المستقبلية لألرباح 

 نتوقعكما  .ةمتقلب البيع أسعار ال تزال نمايب الطلب النخفاض نتيجةً  2017 عام من األول لربعل أن يستمر تراجع األرباح نتوقع
. الموسمية أثر بسبب على أساس ربعي %6 نسبته بارتفاع ولكن ،على أساس سنوي %15 بنسبة انخفاضاً  اإليرادات تسجل أن

التي تقع  لألسهموذلك  ربعي أساس علىبينما تتحسن  ،على أساس سنوي %51 بنسبة األرباح تنخفض أن المتوقع منأنه كما 
 .  تغطيتناتحت 

 

  السيراميك قطاع الضغوطات علىتستمر  حيث، السعوديةشركة الخزف إيرادات  يستمر الضغط علىالمتوقع أن من 

 الربعين في خسارةال عكس على األرباح في طفيفاً  تحسناً  نتوقع. الطلب تراجع وسط العالية المنافسة على إثر

 . األخيرين

 خففت المستقرة المعادن أسعار أن حين في الكهرباء،و التغليف يقطاع في تحسناً  بوانشركة  تشهد أن المرجح من 

 .2016 عام من الرابع للربع مماثلة مستويات عند األرباح تبقى أن المتوقع من. الهوامش على الضغوط بعض

 في االستقرار بعض المعادن أسعار تشهد حيث الهامش على الضغوط بعض أسالك شركة تعوض أن المتوقع من 

 .األخيرين الربعين

  فإن ذلك، مع. يوماً  70 لمدة سبتمبر شهر منذ (1-الرياض) مصنع إغالق بعد جاجشركة ز أرباح تتحسن أننتوقع 

 .الزميلة لشركاتل مستقرة غيرال النظرة بسبب إبطاله تم األساسية األعمال في التحسن

 تؤثروتغيراً ملحوظاً  اإليراداتتشهد  الأ المتوقع منأنه  حيث أميانتيتلشركة  تستمر النظرة الضبابية أن المتوقع من 

من الممكن  يذوالها، نستبعد ال ناولكن خالي من التعديالت المحاسبية الدخل صافي نتوقع. األرباح على المخصصات

 .سلبي أو إيجابي بشكل ؤثري أن

 التقييم واالستنتاج

ما حدث خالل الربع الرابع من العام السابق، حيث تراجع  أتى أداء أغلب األسهم خالل الربع دون أداء المؤشر العام بعكس
ال  %.4% بينما تراجع المؤشر العام بنسبة 12مؤشر القطاع )العائد على القيمة السوقية ألسهم القطاع ضمن التغطية( بنسبة 

التغطية، في حين كان  % وذلك مقارنة بباقي الشركات التي تقع ضمن17يزال سهم شركة أميانتيت األسوأ أداًء بتراجع قدره 
 %.4أداء سهم شركة زجاج األفضل بتراجع نسبته 

 

 المؤشر العام ربحية أعلى من مكرر ،مرة 16.2 عند 2017 عام لمجمل القطاع مكرر ربحية يستمر، فيما يخص التقييمات
 الربع نتائج بعد نراجعها قد ولكننا المستهدفة أسعارنا على نستمر الحالي، الوقت في .اً مبرر غير مما يعد مرة، 14.5 البالغ
التي ضمن نطاق تغطيتنا عدا شركة أميانتيت التي تقع نبقي على توصيتنا بالحياد على جميع الشركات  .2017 عام من األول

 .2017ما لم تشهد بعض العالمات اإليجابية في النصف الثاني من عام  على نظرتنا السلبية للقطاع لبالبيع. نواصنوصي لها 

التغير السنوي الربع األول 2017* الربع األول 2016 التغير السنوي الربع األول 2017* الربع األول 2016 التغير السنوي الربع األول 2017* الربع األول 2016 التغير السنوي الربع األول 2017* الربع األول 2016 الشركة

%96- 0.04 0.96 %96- 2 48 %42- 57 98 %3 384 373 الخزف

%50- 0.25 0.49 %50- 15 30 %13- 48 55 %11- 542 611 بوان

%29- 0.28 0.39 %29- 12 17 %32- 17 25 %21- 165 210 أسالك

%44- 0.24 0.42 %44- 7 13 %22- 11 13 %17- 28 34 زجاج

%111- 0.03 )0.24( %111- 3 )27( %79- 21 101 %26- 457 620 أميانتيت

%51- 39 80 %48- 154 292 %15- 1,576 1,848 متوسط المجموعة

جدول 1: تقديرات الربع األول من عام 2017 )مليون لاير، باستثناء ربحية السهم(

ربحية السهم

المصادر : الرياض المالية، تقارير الشركات

* متوقعة

صافي الدخل الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واإلستهالك  اإليرادات

2017* 2016 2017* 2016 الشركة

x0.8 x0.8 x18.6 x57.4 %3.5 حياد 27.00         1,436       28.72       2040 الخزف

x1.3 x1.4 x12.3 x9.8 %5.1 حياد 22.00         1,169       19.49       1302 بوان

x2.3 x2.3 x15.4 x12.6 %4.3 حياد 22.50         1,015       23.13       1301 أسالك

x1.5 x1.5 x15.0 x26.2 %3.9 حياد 19.00         573          19.09       2150 زجاج

x0.6 x0.6 x19.4 ال ينطبق ال يوجد بيع 5.75           785          6.80         2160 أميانتيت

x1.3 x1.3 x16.2 x26.5 متوسط المجموعة

السعر الحالي

جدول  2: التصنيف والتقييم )مليون لاير(

المصدر : الرياض المالية

* متوقعة

رمز التداول

مكرر القيمة الدفترية 

)السعر/القيمة الدفترية(
مكرر الربحية )السعر/األرباح( عائد األرباح 

الموزعة
التصنيف السعر المستهدف القيمة السوقية
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 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ من أكبر

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

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

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء 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 عمالئها 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

غيير 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 بالتغييرات. 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

لقارئ وضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على اوال يأخذ بعين االعتبار ال

ر 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 االستثما

  .اليكون مالئما 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
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