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 ملخص:

يستعرض هذا الملخص تقدقريقراتقنقا  عبقام  قرش مقت الشقركقات 

 .7102الرئيسية الواقعة تحت تغطيتنا لفترة الربع الرابع مت 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فريق ا بحاث

Researchteam@albilad-capital.com 

 قطاع البنوك

نتوقع أن يشهر الدطاع البنكي تحسنا في الظروف التشغيلية والتي مت المرجح أن تقدش  للقت تقحقسقت 

%  قلقت 0.7هوامش الربحية للدطاع. ووفًدا لحساباتنا، نتوقع انكماش محفظة الوشائع المصرفية بنقحقو 

%  قلقت 1.0%  لت أساس فصلي، بينما نتوقع نمو محفظة الدروض بقنقحقو 1.0أساس سنو  وبنحو 

 %  لت أساس فصلي.1.0أساس سنو  و بتراجعها بمعرل 

 قطاع البتروكيماويات

مقمقا شفقع  7102شوالع خقلل القربقع القرابقع مقت  قام  27استدر متوسط  سعر الخام العربي الخفيف  نر 

، ومقع 7102بأسعاع معظم المنتجات البتروكيماوية للعتفاع مداعنة بالربع السابق والربع المماثل مت  ام 

ذلك تصا رت اسعاع اللديم.  لت صعير اخر، تحسنت أيضًا أسعاع ا سمرة بالمداعنة مقع القربقع السقابقق 

 والربع المدابل. )تفاصيل أسعاع المنتجات في أسفل الصفحة(  

  قطاع االسمنت

يعر الربع الرابع براية االعتفاع الموسمي لمبيعات االسمنت والمرتبط بانخفاض شعجات الحراعة حيث حدق 

%  قت القفقتقرة 2.7مليون طت خلل شهر  أكتوبر ونوفمبر متراجعقًا بقق  2.7قطاع االسمنت مبيعات بنحو 

المماثلة مت العام السابق متأثرًا بانخفاض الطلب مداعنة بالعام السابق، وأتت هذا القتقراجقع  قلقت القر قم 

مت تضمت الفترة الحالية مبيعات شركتي أم الدرى والمتحرة. لذا نتوقع هبوط مبقيقعقات االسقمقنقت شون 

مقلقيقون طقت.          72 قنقر مسقتقوى  7102مليون طت خلل الربع الرابقع، لقتقصقل مقبقيقعقات  قام  07مستوى 

مليون طقت بقنقهقايقة شقهقر  00.2مت جهة أخرى, واصل مخزون الكلنكر اعتفا ه مسجًل أ لت مستوياته  نر 

 مليون طت. 07.2نوفمبر مداعنة بمستوياته المسجلة بنهاية الربع الثالث مت العام والتي بلغت 

 قطاع التجزئة

تم الغاء  رش مت البرالت للعامليت فقي القحقكقومقة والقجقهقات القتقابقعقة مقمقا  7102بنهاية سبتمبر مت  ام 

، وققر تقم ل قاشتقهقا مقطقلقع القربقع 7102انعكس  لت انخفاض االنفاق االستهلكي في الربع الرابقع مقت 

، كما نعتدر أن فرض ضريبة الديمة المضافة ابتراء مت شهر ينايقر القحقالقي ققر  قز  7102الثاني مت  ام 

 .7102مت  ياشة الطلب  لت الكثير مت السلع وخصوصًا المعمرة خلل الربع الرابع

 قطاع الزعا ة واال ذية

مع ا خذ في اال تباع تأثر القكقثقيقر مقت شقركقات ا  قذيقة  7102هناك تباطد  ام في هذا الدطاع خلل  ام 

 .  7102العاملة في مصر بشكل كبير مت تحرير سعر صرف الجنيه المصر  في الربع الرابع مت  ام 

 قطاع الر اية الصحية

نتوقع أن يشهر الربع الرابع اعتفا ًا في الطلب  لت الخرمات الصحية مداعنة بقالقربقع السقابقق مقت نقفقس 

 .  7102العام، وذلك نظرًا لعرم وجوش مناسبات شينية أو فترات لجا ات طويلة خلل الربع ا خير مت  ام 

 قطاع االتصاالت

لم يتصاشف الربع ا خير مع مواسم شينية، لكت، مع تراجع حجقم السقوق تشقتقر القمقنقافسقة بقيقت شقركقات 

االتصاالت خاصة أن و اعة االتصاالت ألزمت الشركات في نهاية الربع الثالث برفع القحقظقر  قت تقطقبقيقدقات 

االتصاالت  بر االنترنت، كما أقرت هيئة االتصاالت تخفيض أسعاع خرمات المكالمات الصوتية االنتهائيقة 

 01هقلقلقة بقراًل مقت  0.0المحلية بالجملة  لت شبكات االتصاالت المتندلة، بحيث يكون سدقف ا سقعقاع 

هللت. وتخفيض أسعاع خرمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة  لت شقبقكقات االتصقاالت 

هللة، لكت ال نتوقع أثر جوهر  مت هذا القدقراع  7.0هللة براًل مت  7.0الثابتة، بحيث يكون سدف ا سعاع 

 .7102خلل الربع الرابع  نه شخل حيز النفاذ في الثلث ا خير مت شيسمبر 

 الربع الرابع متوسط أسعاع السلع )شوالع/طت(
7102 

 الربع الرابع 
7102 

 الربع الثلث  النمو السنو 
7102 

 النمو الربعي

%72 011 027 ميثانول )جنوب شرق آسيا(  010 72%  

%00 0,177 0,020 بولي بروبيليت )جنوب شرق آسيا(  0,000 0%  

%7 0,001 0,702 بولي ايثيليت  الي الكثافة )جنوب شرق آسيا(  0,002 00%  

%1 0,702 0,720 بولي ايثيليت قليل الكثافة )جنوب شرق آسيا(  0,710 0%  

%00 0,727 0,701 بولي ستريت )جنوب شرق آسيا(  0,077 2%  

%20 022 012 ا مونيا )الشرق ا وسط(  777 02%  

%00 772 720 اليوعيا )الشرق ا وسط(  770 02%  

%00 002 021 فوسفات ثنائي ا مونيوم )المغرب(  007 2%  

%0 0,702 0,722 الذهب )شوالع لألوقية(  0,727 1%  

%70 0,217 7,012 ا لمنيوم )سوق لنرن للمعاشن(  0,722 2%  

%77 0,722 2,212 النحاس )سوق لنرن للمعاشن(  2,020 01%  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 7102الجرول التالي يستعرض توقعاتنا لنتائج مجمو ة مت  الشركات الواقعة تحت تغطيتنا للربع الرابع مت  ام 

 الشركة عمز / الدطاع )مليون عيال(
 الربع الرابع

 )متوقع( 7102

 الربع الرابع 

 )فعلي( 7102
 النمو السنو 

 الربع الثالث 

 )فعلي( 7102
 النمو الربعي

             قطاع البنوك 

% 00 007 702 الجزيرة 0171  772 7 %  

% 07 7,172 7,772 الراجحي 0071  7,720 0 %  

% 77 071 021 اإلنماء 0001  077 0 %  

         قطاع المواش ا ساسية

% 70 7,070 0,001 سابك 7101  0,271 (0)%  

% 02 727 002 سافكو 7171  022 27 %  

% 0 210 207 ينساب 7771  270 (7)%  

%(2) 701 072 المتدرمة 7001  712 (2)%  

%(70) 70 77 اسمنت اليمامة 0171  77 (02)%  

%(72) 022 011 اسمنت السعوشية 0101  22 07 %  

%(01) 011 21 اسمنت ينبع 0121  02 771 %  

% 07 770 - 02 072 معاشن 0700  

        قطاع الطاقة

%(21) 072 007 البحر  7101  20 002 %  

        قطاع الخرمات التجاعية والمهنية

%(0) 010 017 التمويت 2117  001 (77)%  

        قطاع الخرمات االستهلكية

%(2) 00 00 هرفي لأل ذية 2117  02 (7)%  

        قطاع تجزئة السلع الكمالية

% 077 72 21 اكسترا 7110  72 000 %  

% 00 700 777 جرير 7071  772 (7)%  

        قطاع تجزئة ا  ذية

% 00 77 012 أسواق ع العثيم 7110  727 (27)%  

%(77) 02 07 أسواق المزع ة 7112  2 20 %  

        قطاع لنتاج ا  ذية 

(727) 027 صافوال 7101  - 277 (22)%  

% 2 727 071 المرا ي 7721  222 (77)%  

% 02 2 00 ناشك 2101  02 (00)%  

        قطاع الر اية الصحية

% 02 27 27 المواساة 7117  22 01 %  

% 27 07 22 شله الصحية 7117  22 00 %  

(20) 77 ع اية 7110  - 72  2 %  

% 070 00 72 الحماش  7112  77 01 %  

        قطاع االتصاالت

% 2 7,001 7,070 االتصاالت 2101  7,270 (00)%  

(022) اتحاش اتصاالت 2171  02 - (027)  (0)%  

(701)  00  يت السعوشية 2101  - 0 711 %  
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 لخلء المسدولية
 

لية و مريريها و موظفيها ال يدرمقون لمابذلت شركة البلش المالية أقصت جهر للتأكر مت أن محتوى المعلومات المذكوعة في هذا التدرير صحيحة وشقيدة ومع ذلك فإن شركة البلش ا

 .ذلكأ  ضمانات أو تعهرات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التدرير و ال يتحملون بطريدة مباشرة أو  ير مباشرة أ  مسدولية قانونية ناتجة  ت 

 

ا  راض شون الموافدة الخطية المسبدة مت  مت ال يجو  ل اشة نسخ أو ل اشة تو يع أو لعسال هذا التدرير بطريدة مباشرة او  ير مباشرة    شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا     رض 

  .شركة البلش المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوعاق مالية أو التخاذ قراع استثماع .

  

 .يعتبر أ  لجراء استثماع  يتخذه المستثمر بناًء  لت هذا التدرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسدوليته الكاملة وحره 

ستشاع استثماع  مدهل ققبقل االسقتقثقمقاع ت مليس الهرف مت هذا التدرير أن يستخرم أو يعتبر مشوعة أو خياًعا أو أ  لجراء آخر يمكت أن يتحدق مستدبل. لذلك فإننا ننصح بالرجوع لل

 .في مثل هذه ا شوات االستثماعية

 

 تحتفظ شركة البلش المالية بجميع الحدوق المرتبطة بهذا التدرير.

 

 12011–02تصريح هيئة السوق المالية عقم 

 تركي فر ق

 مرير  لشاعة ا بحاث والمشوعة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمر هنراوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمر حسان  طيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 لشاعة ا بحاث والمشوعة

 research@albilad-capital.com البرير اإللكتروني:

 2701 – 771 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع  لت الشبكة:

 البلش المالية
 
 
 

 خرمة العملء

 clientservices@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 7222 – 710 – 00 – 722+ اإلشاعة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

 لشاعة ا صول

 abicasset@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2721 – 771 – 11 – 966+  هاتف:

 

 
 
 

  لشاعة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2701 – 771 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 المصرفية االستثماعية

 investmentbanking@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2702 – 771 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 لشاعة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2707 – 771 – 11 – 966+  هاتف:

 مشعل الغيلن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

