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مواضيع رئيسية
في تقريرنا الشهري ،نقوم بتحديث تحركات أسعار المنتجات الرئيسية
البتروكيماوية ،النشاط الصناعي في أسواق الطلب الرئيسية ،واإلعالنات
األخيرة والتقييمات لشركات البتروكيماويات السعودية ونظيراتها العالمية.
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قطاع البتروكيماويات السعودي:
فروقات األسعار متباينة في مايو  :من المرجح استمرار هذا
االتجاه
أرامكو السعودية أبقت على أسعار سوائل الغاز الطبيعي بدوم تغيير لشهر يونيو-أبقت شركة أرامكو
السعودية على أسعار البروبان بدون تغيير لشهر يونيو عند  385دوالر للطن  ،رغما عن ارتفاع
أسعار البروبان األمريكي بنسبة  %3.3على أساس شهري في مايو .وقد ظل سعر البوتان لشهر يونيو
بدون تغيير أيضا عند  390دوالر للطن .من جانب اخر  ،انخفض سعر النافثا للشهر الرابع على
التوالي ،اذ تراجع بنسبة  %4.2على أساس شهري في مايو  ،وكان ذلك يعزى أساسا الى حدوث
انخفاض بنسبة  %3تقريبا في أسعار النفط.ونظرا لعدم تغير سعر البروبان لشهر يونيو وكذلك
االنخفاض األخير في سعر النافثا  ،فقد بلغ انخفاض سعر البروبان عن سعر النافثا (  %10تقريبا أو
 41دوالرا للطن ) متوسطه التاريخي .إننا نتوقع أن يستمر سعر النافثا في المدى القريب  ،في التحرك
تبعا لتحرك سعر النفط ،بينما ربما ترتفع أسعار سوائل الغاز الطبيعي لشهر يوليو  ،اال اذا أصبح الطلب
ضعيفا أو اذا انخفضت أسعار النفط.
أسعار المنتجات انخفضت في مايو  :انخفضت أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية الرئيسية التي نقوم
بمراقبتها  ،في شهر مايو  ،متماشية مع توقعاتنا .وسجل االثيلين (  %15.6-على أساس شهري) أكبر
انخفاض بسبب ارتفاع العرض من ايران ومن المملكة العربية السعودية ( المصدر  :بالتس Platts
)مقرونا بتكاليف المنتجات الرئيسية الضعيفة .وسجلت أسعار بعض منتجات البوليمرات البتروكيماوية
األخرى مثل البولي اثيلين مرتفع الكثافة ( %4.3-على أساس شهري)  ،والبولي اثيلين منخفض الكثافة
( )%3.1-والبولي بروبلين ( )%2.8-والبولي استايرين ( )%2.0-انخفاضا أيضا ،ويعزى ذلك
أساسا الى الطلب الضعيف في األسواق الرئيسية مثل الصين في ظل معدالت التشغيل المنخفضة.
ورغما عن انخفاض الطلب على المنتجات غير الرئيسية ،فقد تحسنت أسعار البروبلين خالل النصف
الثاني من مايو  ،وسجلت ارتفاعا بنسبة  %9على أساس شهري في مايو على اثر انخفاض المعروض
قبيل االغالق المتوقع ألغراض الصيانة في مصانع  PDHفي الصين في شهر يونو ( المصدر :
بالتس ).اننا نتوقع أن تظل أسعار البوليمرات منخفضة في يونيو بسبب ضعف الطلب الموسمي على
هذا المنتج .وفي الوقت ذاته ،استمرت أسعار الميثانول (  %6.7-على أساس شهري) في انخفاضها
للشهر الثالث على التوالي في ظل الطلب الضعيف من مصانع تحويل الميثانول الى أولفينات في الصين
( المصدر :بالتس).هذا  ،وقد ظلت أسعار اليوريا بدون تغيير في مايو  ،بعد أن سجلت انخفاضا على
مدى الثالث أشهر السابقة.
فروقات األسعار ظلت متباينة في مايو :كما كان متوقعا  ،فقد ظلت فروقات أسعار المنتجات متباينة في
مايو اذ شهدت المصانع القائمة على انتاج االثيلين /النافثا  ،انخفاضا في فروقات أسعار منتجاتها بسبب
االنخفاض الكبير في األسعار  ،بينما شهدت مصانع  PDHارتفاعا في الفروقات نتيجة لالنخفاض
الكبير في أسعار اللقيم .اننا نعتقد أن فروقات أسعار المنتجات  ،من المحتمل أن تظل منخفضة في
المدى القريب  ،اال اذا ارتفعت أسعار النفط.
أسعار النفط تنخفض في مايو  :عكست أسعار النفط مكاسبها التي حققتها سابقا للشهر حتى تاريخه ،بعد
قرار أوبك بتمديد اتفاق خفض االنتاج حتى الربع األول .2018وبينما تعتقد دول األوبك أن تمديد اتفاق
خفض االنتاج لفترة تسعة أشهر  ،سوف يؤدي الى انخفاض مستويات المخزون الى متوسطها التاريخي
للخمس سنوات السابقة بحلول نهاية هذا العام  ،فان هناك بعض المخاوف من ارتفاع انتاج الواليات
المتحدة األمريكية في ظل تزايد نشاطات الحفر  ،ومن شأن ذلك الحد من مجهودات أوبك الرامية
لموازنة سوق النفط.وفي الوقت ذاته ،فقد بلغ انتاج النفط األمريكي  9.34مليون برميل في اليوم (
بزيادة  49,000برميل في اليوم على أساس شهري و 607,000برميل في اليوم على أساس سنوي)
لألسبوع المنتهي في  26مايو  ،مسجال بذلك أعلى مستوى له منذ أغسطس  .2015وباإلضافة الى
ذلك  ،فقد استمر منتجو النفط األمريكيون في اضافة منصات حفر للشهر الثاني عشر على التوالي في
مايو  722 ( 2017في نهاية مايو مقابل  679منصة كما في نهاية أبريل  : 2017المصدر  :بيكر
هيوز ) .وقد انخفض مستوى المخزون النفطي بمقدار  6.43مليون برميل في االسبوع الماضي ،
مسجال انخفاضا للشهر الثامن على التوالي  ،رغما عن أنه ال يزال أعلى من متوسطه لخمس
سنوات.اننا نعتقد أن مستوى التزام دول األوبك والدول غير األعضاء في أوبك باتفاق الخفض ،وكذلك
مستوى االنتاج األمريكي وبيانات المخزون  ،تظل هي العوامل الهامة الجديرة بالمراقبة خالل الشهور
القادمة .وفي سياق متصل  ،فقد أدى قرار الرئيس األمريكي الذي صدر مؤخرا باالنسحاب من اتفاقية
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باريس للمناخ  ،الى تجديد المخاوف بأن انتاج النفط األمريكي يمكن أن يرتفع أكثر مما كان متوقعا ،
مما يعني ضمنيا احتمال انخفاض أسعار النفط  ،بينما ربما تفرض التوترات الجيوسياسية األخيرة
المحيطة بالعديد من دول الشرق األوسط وقطع بعض الدول عالقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ،
ارتفاعا في أسعار النفط في المدى القريب.
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اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
خالء من المسئولية
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية"  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة
إرسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية .إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى
عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح ل آلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية .وقتد تتم الحصتول
على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها .وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات (صتريحة أو ضتمنية) بشتأن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة أو أنها تصلح ألي غرض محدد .فوثيقة البحث هتذه إنمتا
تقدم معلومات عامة فقط .كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة
بتلك األوراق المالية أو االستثمارات .وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتي ة فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات
المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.
ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة  ،أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو
التوصية بها في هذه الوثيقة  ،وينبغي للمستثمرين تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق .كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن
هذا النوع أو غيرها من االستثمارات  ،إن وجد  ،قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض .كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد
يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن  ،أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة .وبناء عليه  ،يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا .ويجتوز أن يكتون
لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا (بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث) مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق
المالية أو االستثمارات ذات العالقة  ،بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة  ،وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات  ،أو غيرهتا متن
األدوات المالية .كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية
االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث .وشركة الراجحي المالية  ،بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا  ،ال تكتون مستئولة عتن
أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار أخرى قد تنشأ  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.
تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق .وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق
البحث .وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة .كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة
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  ،حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه
الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.

اإلفصاح عن معلومات إضافية:
 .1شرح نظام التصنيف في شركة الراجحي المالية
تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل لجميع األسهم في إطار تغطيتهتا باستتثناء أستهم الشتركات الماليتة وعتدد
قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية :
"زيادة المراكز"  :Overweightسعرنا المستهدف يزيد على  ٪10فوق السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود  9-6شهور.
"المحافظة على المراكز"  : Neutralنتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  ٪10دون سعر السهم الحالي و  ٪10فوق سعر السهم الحالي خالل فترة  9-6شهرا.
"تخفيض المراكز"  :Underweightيكون سعرنا المستهدف أكثر من  ٪10دون مستوى السعر الحالي للسهم  ،ونتوقع أن يصل سعر السهم إلى المستوى المستهدف خالل فترة  9-6شهرا.

 .2تعريفات:
"األفق الزمني"  :Time horizonيوصي محللونا باعتماد أفق زمني يتراوح بحدود  9-6شهرا .وبعبارة أخرى  ،فهم يتوقعون أن يصل سعر سهم معين إلى المستوى المستهدف خالل تلك الفترة.
"القيمة العادلة"  :Fair valueنحن نقدر القيمة العادلة لكل سهم من األسهم التي نقوم بتغطيتها .وهذا يتم في العادة بإتبتاع أستاليب مقبولتة علتى نطتاق واستع ومناستبة للستهم أو القطتاع المعنتي  ،مثتال
ذلك  ،األسلوب الذي يستند إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة  DCFأو تحليل مجموع األجزاء .SoTP
"السعر المستهدف"  :Target priceقد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني  ،ولكن قد ال يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر .وقد تكون هناك أسباب تبترر بشتكل جيتد عتدم
احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني .وفي مثل هذه الحالة  ،نقوم بتحديد سعر مستهدف يختلف عن القيمة العادلة المقتدرة لتذلك الستهم  ،ونشترح األستباب
التي دفعتنا للقيام بذلك.
يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجيتة  ،أو إذا كانتت األربتاح أو األداء التشتغيلي للشتركة المعنيتة يتجتاوز
أو دون مستوى توقعاتنا.

لالتصال
شركة الراجحي المالية
إدارة البحوث
طريق الملك فهد ,المكتب الرئيسي
ص ب  5561الرياض 11432
المملكة العربية السعودية
بريد الكتروني:
research@alrajhi-capital.com
www.alrajhi-capital.com
شركة الراجحي المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رقم 07068/37
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