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مجموعة صافوال

التصنيف الحالي
تخفيض المراكز

زيادة المراكز

المحافظة على المراكز

الصعوبات مستمرة في المدى القريب؛ سعر السهم المستهدف
 26لاير
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أعلنت مجموعة صافوال عن تكبدها لخسائر صافية بلغت  51مليون لاير في الربع الثالث  ( 2018مقابل أرباح
صافية بلغت  829مليون لاير في الربع الثالث  .)2017وقد أسهمت مجموعة من العوامل الهيكلية غير المواتية،
مثل انخفاض عدد العمالء ،خفض قيمة العمالت ،الضوابط على أسعار المنتجات النهائية في األسواق الخارجية،
الى جانب التغيرات التنظيمية غير المواتية ،أسهمت مجتمعة في خفض صافي ربح المجموعة بنسبة  %6.9على
أساس سنوي .وبالنسبة للفترة القادمة ،فإننا نتوقع أن تستمر الظروف التشغيلية المحفوفة بالتحديات مما سيؤثر سلبا
على أعمال الشركة مستقلة عن الشركات األخرى .عالوة على ذلك ،فان تأثير خفض العمالت ،وخاصة في كل من
ايران والسودان وتركيا ،على رأس المال العامل ،من المحتمل أن يمثل مزيدا من الضغوط على احتياجات الشركة
من السيولة في المدى القريب ،ومن المرجح أن يؤدي ذلك الى مزيد من االرتفاع في تكاليف التمويل .وباإلضافة
الى ذلك ،فان استراتيجية الشركة الرامية الى ايجاد وضع جيد لها في األسواق ذات أسعار المنتجات المعقولة ،تبدو
غير واضحة ،ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على المجهودات التي تبذلها ادارة الشركة لتحقيق انعكاس ايجابي لوضع
الشركة في المدى القريب ،في رأينا .ووفقا لذلك ،فقد خفضنا سعرنا المستهدف لسهم الشركة الى  26لاير ( السابق
 33 :لاير للسهم) ،والذي كان مدعوما بدرجة كبيرة باألداء األفضل لشركتي هرفي والمراعي ،بينما لم تسهم
أعمال الشركة مستقلة بأي شيء في قيمة الشركة .هذا ،وقد أبقينا على تصنيفنا المحايد للشركة متضمنا التوصية
بالمحافظة على المراكز في سهمها.


بندة مستمرة في تكبد الخسائر :لقد الحظنا أن قسم التجزئة بالشركة (بندة) ال يزال مستمرا في تكبد
الخسائر منذ بداية  ، 2016متأثرا بدرجة كبيرة بانخفاض االيرادات .عالوة على ذلك ،وفي الماضي
القريب ،ظل أداء بندة منخفضا بسبب انخفاض قاعدة العمالء ،ويعزى ذلك بدرجة كبيرة الى انخفاض
عدد السكان األجانب الذين يشكلون نسبة  %33من اجمالي عدد عمالئها .وباإلضافة الى ذلك ،فقد
تقلص حجم السوق الكلي بنسبة  ،%3مما يظل معرقال ألي تحسن في األداء ،رغما عن العديد من
المبادرات التي قامت بها الشركة ،مثل اغالق بعض الفروع ،ترشيد التكلفة وتغيير االدارة من أجل
احداث انعكاس ايجابي في األداء .وقد ظلت ايرادات بندة بدون تغيير على أساس سنوي عند مستوى
 2,644مليون لاير ،بينما بلغت الخسارة الصافية  198مليون لاير في الربع الثالث .أما في الفترة
المستقبلية ،فإننا نتوقع أن يستمر ضعف األداء في المديين القريب الى المتوسط حتى يتم ازالة المشاكل
الهيكلية المتعلقة بنموذج األعمال.
الشكل  : 1االيرادات -بندة ( لاير سعودي)
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نتائج الربع الثالث  : 2018انخفضت ايرادات الشركة للربع الثالث  2018الى  5,212مليون لاير
( %6.9-على أساس سنوي؛ تقديراتنا  5,323 :مليون لاير) .وقد أثرت مجموعة من العوامل
شملت ،انخفاض قاعدة العمالء ،خفض قيمة العمالت ،ضبط األسعار في األسواق الخارجية ،الى
جانب مستويات حمالت التخفيضات الكبيرة في األسواق المحلية ،على االيرادات .وقد استمرت بندة
في تكبد الخسائر نظرا لتأثر مبيعات المحالت القائمة بانخفاض قاعدة العمالء؛ بينما تأثر قسم األغذية
بخسائر العمالت التي حدثت بش كل أساسي في كل من ايران والسودان .من جانب اخر ،فقد أثرت
عوامل السوق المحلي غير المواتية وأسعار السلع المنخفضة بسبب الفائض العالمي ،على قطاع
السكر .وفي الوقت ذاته ،فقد استمرت الشركة في خفضها لعدد الفروع وذلك بإغالقها لهايبر بندة واحد
 ،و 7من فروع بندتي في ا لربع الثالث .وقد انخفض الربح قبل خصم الفائدة والضرائب واالستهالك
واالطفاء  EBITDAبنسبة  %32على أساس سنوي ليصل الى  351مليون لاير ،بينما قفزت
تكاليف التمويل بنسبة  %68.6على أساس سنوي ،مما نتج عنه خسارة صافية بلغت  51مليون لاير
خالل الربع.

الشكل  : 3ملخص النتائج المالية لمجموعة صافوال للربع الثالث 2018
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التقييم  :يتداول سهم الشركة حاليا عند مكرر ربح يبلغ  16.6مرة على أساس تقديراتنا لربح السهم
للسنة المالية  ،2019أي أقل من متوسط مكرر ربحه لفترة  3سنوات الذي يبلغ  19.8مرة .ويبلغ
سعرنا المستهدف للسهم استنادا الى طريقة التدفقات النقدية المخصومة 26 ،لاير للسهم ( السابق 33 :
لاير للسهم) ،بافتراض  %9.2كمتوسط مرجح لتكلفة رأس المال (دين بنسبة  %40في هيكلة رأس
المال) و  %3.0كنسبة نمو نهائي ،مما يعني ضمنا تصنيف محايد للشركة متضمنا التوصية
بالمحافظة على المراكز في سهمها .وقد كان العامل المحرك الرئيسي للسعر المستهدف للسهم هو
حصتها في المراعي وهرفي ،رغما عن أن النظرة المستقبلية ألعمال الشركة الرئيسية مستقلة عن
الشركات األخرى ،ال تزال متوسطة نظرا للعوامل الهيكلية.
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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 ةعتادة توزيعهتا أو ةعتادة
ةرسالها أو اإلفصاح عنها  ،كليا أو جزئيا  ،أو بأي شكل أو طريقة  ،دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية .ةن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى
عدم ةعادة توزيع أو ةعادة ةرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تت ضمنه من محتويات وآراء  ،واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية .وقتد تتم الحصتول
على المع لومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها .وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية ةقرارات أو ضمانات (صتريحة أو ضتمنية) بشتأن
البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة ه ي معلومات كاملة أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة أو أنها تصلح ألي غرض محدد .فوثيقة البحث هتذه ةنمتا
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 شخصتية 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 للمستثمري ن 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  ،ةن 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 م ن 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 ا جلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات  ،أو غيرهتا متن
األدوات المالية .كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت خر بأداء الخدمات المصترفية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية
االستثمارية أو غيرها من األ عمال 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 ةشتعار مستبق .وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق
البحث .وال يجوز تغيير أو اس تنساخ أو ةرسال 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 ةلتى 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.

شرح 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 ةطار 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 ةلى المستوى المستهدف خالل فترة  9- 6شهرا.
"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 ةلى 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 ةذا كانتت األربتاح أو األداء التشتغيلي للشتركة المعنيتة يتجتاوز
أو دون مستوى توقعاتنا.

لالتصال
مازن السديري
مدير ةدارة األبحاث
هاتف9449 211 11 966+ :
بريد الكترونيalsudairim@alrajhi-capital.com :
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

إخالء من المسؤولية فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير

3

