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 2017 عام من ابتداء   طبيعية هوامش
 بذلك يوم األمس لتخالف 2016 عام من الرابع الربع نتائج عن للبتروكيماويات الوطنية ينبع شركة أعلنت

 المحللين وتوقعات%( 6)بفارق لاير  1.13البالغة  توقعاتنا دون لاير 1.07 البالغة السهم ربحية أتت. التوقعات
 النقاط تتمحور. توقعاتنا مع متوافقة أتت اإليرادات أن إال ،ذلك من الرغم على. %(4)بفارق لاير  1.11البالغة 
 االستثمار دخل ارتفاع من الرغم على وذلك الهوامش، تقلصو االرتفاع الطفيف في اإليرادات في للربع الرئيسية
 صافي الدخل شهد. حاد بشكل الصافي الهامش تقلص من التخفيف على ساعد مما التمويل مصاريف وتراجع
 أسعار وتحسن االستخدام معدل ارتفاع مع وذلك ،2016 للعام سنوي أساس على% 91 بنسبة كبيرا   ارتفاعا  

 أن المتوقع من فإنه ذلك مع ،(2015 عاماالستثنائي لإليرادات في  التراجع ثره جزئي بسببإال أن أ) المنتجات
 بعد وذلك العام لهذا ضئيل   نموا   الربحية تشهد أن المتوقع من. الحالي العام من ابتداء   متوسطا   نموا  ينساب  تشهد
. 2016 عام من الرابع الربع منذ السماح فترة النتهاء نظرا   اللقيم ألسعار الجديد التسعير أثر االعتبار بعين األخذ
، للسهم لاير 55 مستوى إلى المستهدف السعر خفضو 2019 و 2017 بين ما لألعوام تقديراتنا بمراجعة قمنا

 .الحياد إلى التوصية . قمنا بخفضلقمتها السهم تقييمات بلوغ ظل في ،لاير للسهم 56وذلك من 

 تقديرات ال معيرادات اإلتماشي 
على أساس % 7 نسبته بنمو ،2016عام  من الرابع الربع في لاير مليار 1.85 قدرها يراداتإ ينساب حققت
 1.92 بلغت التي تقديراتنا مع متماشية أتت يراداتاإل أن من الرغم على. سنوي أساس على% 1بنسبة وربعي 
شكل ي) كان أثرة ضئيل   الجليكول إيثلين أحادي حققه الذي على أساس ربعي %24بنسبة  النمو أن إال ،لاير مليار

 دوالر 1,050 إلى للطن دوالر 849 من سعارهأ ارتفعتحيث ، (2015% من اإليرادات في عام 43ما نسبته 
 والبولي  بروبلين البوليعلى أساس ربعي ألسعار  المتواضع النموكل  من  أدى ذلك، إلى باإلضافة. للطن
 .قطاعاتال في المبيعات حجم علىليحافظ بذلك  ،المبيعات نمو إلىعلى التوالي % 1% و 3لين بنسبة إيث

 ارتفاع البروبانقلص فارق األسعار مع ت
%، بالتالي فإنه من المحتمل أن 40% من تركيبة اللقيم لدى شركة ينساب بينما يشكل اإليثان 60يشكل البروبان 

% على أساس ربعي إلى تقلص فارق األسعار بين البولي 25يؤدي االرتفاع الحاد في أسعار البروبان بنسبة 
% على أساس ربعي في الربع الرابع من عام 9تراجعت األسعار العالمية لإليثلين بنسبة بروبلين والبروبلين. 

. باإلضافة إلى الهوامش انكماشأدى إلى  بين البولي إيثلين واإليثلين )المحلي( تقلص فارق األسعارإال أن ، 2016
 420بمقدار  إلى تراجع الهامش اإلجمالي في أسعار اللقيم إلى تقليص فارق األسعار مما ادى  االرتفاع أدى ذلك،

فيهما بلغ  2016ربعين في عام تفوق األداء لبالرغم من  وذلك % في الربع الرابع،37غ مستوى لنقطة أساس ليب
% 26% على أساس ربعي ولكنه ارتفع بنسبة 4بنسبة اإلجمالي هامش ال%. تراجع 41متوسط الهامش مستوى 
 .ن لايرمليو 677 بذلك الدخل اإلجمالي مستوى على أساس سنوي ليبلغ

 نقطة أساس 460 ية بمقدارهوامش التشغيلالتراجع 
البالغة مليون لاير مقابل توقعاتنا  619تشغيلية الينساب أرباح بلغت حيث  ،توقعاتنادون  يةرباح التشغيلأتت األ
 % على أساس سنوي.26بنسبة بارتفاع % على أساس ربعي ولكن 6بنسبة أي بانخفاض  ،مليون لاير 697

% في 34% في الربع الثالث إلى 38 مستوى نقطة أساس وذلك من 460بنسبة  يةهوامش التشغيلتراجعت ال
 603 أتى صافي الدخل البالغ. 2015% في الربع الرابع من عام 26تحسنت بشكل كبير من  هاالربع الرابع و لكن

فإن  ،مليون لاير. مع ذلك 627 دعن توقعات المحللين ودونمليون لاير  638 البالغة تقديراتنادون مليون لاير 
 الدخل صافيالهامش بلغ  .إيرادات االستثمارات الرتفاع نقطة أساس نتيجة   260عند  ا  تراجع الهامش كان محدود

 .2015من عام  المماثل% في الربع 22وسابق % في الربع ال35مقابل لربع ل% في 33

 لاير 55إلى خفض التوصية إلى الحياد والسعر المستهدف 
لاير لمجمل عام  3.25تبلغ متوقعة ، مع توزيعات أرباح نقدية في تقديم تدفقات نقدية حرة عاليةتستمر ينساب 

عام  السهم في انتعاشبعد  فيها مبالغالتقييمات أن بدو ي%. قمنا بمراجعة تقديراتنا، حيث 5.9بعائد يبلغ ، 2017
، حيث يعتبر مرة 13.8مستوى  2017لمجمل عام المتوقع ربحية المكرر في ظل بلوغ % 77بنسبة  2016

قمنا بخفض توصيتنا من الشراء إلى مرة.  14.2بنفس مستويات مكرر ربحية المؤشر العام عند  ، أيغير مبرر
 .%5العائد الضعيف بنسبة  الحياد وذلك بسبب

 
 
 

 )ينساب( للبتروكيماويات الوطنية ينبع شركة
 2016 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2017 يناير 10 في سعرال 55.33

 العائد المتوقع لسعر السهم (%0.6)

 عائد األرباح الموزعة %5.9

 إجمالي العوائد المتوقعة %5.3
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خلل  56.7/22.9

 )مليون لاير( القيمة السوقية 31,123

 )مليون لاير( ةمنشأقيمة ال 31,269

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 562.5

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  35.8%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  507,463

YANSAB AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2016لعام  الرابعالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 1,926 1,849

  إجمالي الدخل 786 677

 الدخل التشغيلي 697 619

  صافي الدخل 638 603

 )لاير(ربحية السهم  1.13 1.07
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الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب الرئيسية  

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

األصول متوسط على العائد %6 %8 %8  اإليرادات  6,911  6,970  7,219  

 EBITDA**  2,660  3,686*  3,678  العائد على متوسط حقوق الملكية %8 %14 %14

x13.8 x13.5 x25.8 صافي الدخل  1,207  2,302  2,254  مكرر الربحية 

x1.9 x1.9 x2.0 لاير( ربحية السهم  2.15  4.09  4.01  مكرر القيمة الدفترية(  

x8.5 x8.5 x11.8 **EBITDA /لاير( أرباح السهم الموزعة  2.00  3.00  3.25   قيمة المنشأة(  

x4.3 x4.5 x4.5 اإليرادات/  المنشأة قيمة )لاير( القيمة الدفترية للسهم  27.29  28.88  29.39    

 * متوقعة

واالستهلك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهلك  

 * متوقعة 

واالستهلك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهلك  
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(ينساب) للبتروكيماويات الوطنية ينبع شركة  

2016 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 المراجعة/ مقيدتحت  %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضا   *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

 

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

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

د 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 خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

 ناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض المالية تخليتقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وب

من منسوبي الرياض المالية من  ون أيمسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

لشركات 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 ا

 .ا التقريرلهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذ

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

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

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

لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن  أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مؤشراالقيمة ألي، 

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

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

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

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 ملئما لجميع االشخاص

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

 

 

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

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