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 ملخص:

يستعرض هذا الملخص تقدقريقراتقرقا ألعبقام  قرش مقت الشقركقات 

الرئيسية الواقعة تحت تقطقتقيقتقرقا لقرقتقرأل القربقع األول مقت  قا  

8102. 
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 فريق األبحاث

Researchteam@albilad-capital.com 

 قتاع البروك

نتوقع أن  يكون هراك اعتراع  طريف في أعبام البروك في الربع األول  مداعنة بررس الرترأل مقت القعقا  السقابقق 

%  قلقأ أسقا  1.0وذلك بسبب تحست هوامش الربحية ، فوفدًا لحساباترا، نتوقع نمو محرظة الوشائع بقرقحقو 

%  لأ أسقا  0.8% مداعنة بالربع السابق, كما نتوقع انكماش محرظة الدروض بق 1.0سروي، و انخراض برحو 

  .سروي، و استدراع مداعنة مع الربع السابق

 قتاع البتروكيماويات

مما شفع بأسعاع معظم  8102شوالع خالل الربع االول مت  ا   66استدر متوسط  سعر الخا  العربي الخريف  رر 

ومت الجرير بالذكر ان بقعق    . 8102المرتجات البتروكيماوية لالعتراع مداعنة بالربع السابق والربع المماثل مت  ا  

 قلقأ يقعقيقر اخقر،  .اسعاع اللديم تدلصت بشكل ملحوظ مما خلق هامش عبح ا لأ لشقركقات القبقتقروكقيقمقاويقات

 وايلت أيضًا أسعاع األسمرأل  التحست بالمداعنة مع الربع السابق والربع المدابل.

  قتاع االسمرت

يشتر التلب  لأ االسمرت خالل الربع األول مت العا  ال ترال شعجات الحراعأل و ر  وجقوش مقرقاسقبقات شيقرقيقة أو 

% خالل شهري يرايقر وفقبقرايقر مقدقاعنقة 03.2فترات إجازات طويلة،  لأ الرغم مت ذلك تراجعت مبيعات الدتاع بق 

مليقون طقت مقتقأثقرأًل بقانقخقرقاض القتقلقب مقدقاعنقة بقالقعقا  السقابقق.              2.2بالرترأل المماثلة مت العا  الساق مسجلة 

%.       03بتراجع نقحقو  8102مليون طت خالل الربع األول مت  ا   08لذا نتوقع هبوط مبيعات الدتاع شون مستوى 

مليون طت بقرقهقايقة شقهقر فقبقرايقر  30.6مت جهة أخرى, وايل مخزون الكلركر اعترا ه مسجاًل أ لأ مستوياته  رر 

 .8102برمو طريف مداعنة بمستوياته المسجلة برهاية  ا  

 قتاع التجزئة

قر  زز مت زياشأل التلب  لأ الكثير مت السلع  8102نعتدر أن فرض ضريبة الديمة المضافة ابتراء مت شهر يراير 

 لأ حساب الربع األول مت العا  القحقالقي. لقكقت بصقرقة  قامقة يقتقسقم  8102وخصويًا المعمرأل خالل الربع الرابع

 الدتاع بعر  التجانس بشكل كبير.

 قتاع الزعا ة واالغذية

ومت ناحية العرض تعتمر تلك الشركات برعجة ,نتوقع أن يكون هراك  تباطؤ في مستوى التلب في هذا الدتاع 

 كبيرأل  لأ العمالة الوافرأل وبالتالي ستتأثر سلبًا مت زياشأل الرسو .

 قتاع الر اية الصحية

نتوقع أن يشهر الربع األول إيراشات مرترعة لشركات الر اية الصحية مرفو ًة بالتقلقب القمقتقزايقر  قلقأ القخقرمقات 

 . 8102الصحية، باإلضافة إلأ  ر  وجوش مراسبات شيرية أو فترات إجازات طويلة خالل األول مت  ا  

 قتاع االتصاالت 

بقرفقع القحقظقر  قت تقتقبقيقدقات االتصقاالت  قبقر  8102ألزمت وزاعأل االتصاالت الشركات في نهاية الربع الثالث  ا  

االنترنت، أقرت هيئة االتصاالت تخري  أسعاع خرمات المكالمات الصوتية االنتهقائقيقة القمقحقلقيقة بقالقجقمقلقة  قلقأ 

هلالت. وتخري  أسعاع خقرمقات  01هللة براًل مت  0.0شبكات االتصاالت المتردلة، بحيث يكون سدف األسعاع 

 8.0المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة  لأ شبكات االتصاالت الثابتة، بحيث يقكقون سقدقف األسقعقاع 

هللة، وشخل هذا الدراع حيز الرراذ في االسبوع األخير مت شيسمبر بالتالي سيكون تأثيره أققوى  0.0هللة براًل مت 

خالل الربع األول مت العا  الحالي، سيكون األثر العا  سلبي لشركة االتصاالت السعوشية ومحايقر بشقكقل كقبقيقر 

 لموبايلي وإيجابي لشركة زيت بسبب االختالف في الحصة السوقية.

 

 الربع األول متوسط أسعاع السلع )شوالع/طت(
8102 

 الربع األول 
 الربع الرابع  الرمو السروي 8102

 الرمو الربعي 8102

 2% 60 80% 03 66 الخا  العربي الخريف 

%9 360 392 ميثانول )جروب شرق آسيا(  320 6%  

%00 0,019 0,822 بولي بروبيليت )جروب شرق آسيا(  0,020 9%  

%00 0,020 0,302 بولي ايثيليت  الي الكثافة )جروب شرق آسيا(  0,861 2%  

%(0) 0,302 0,801 بولي ايثيليت قليل الكثافة )جروب شرق آسيا(  0,802 (0)%  

%9 0,086 0,008 بولي ستريت )جروب شرق آسيا(  0,000 2%  

%0 309 388 األمونيا )الشرق األوسط(  312 0%  

%(8) 860 802 اليوعيا )الشرق األوسط(  860 (0)%  

%00 360 009 فوسرات ثرائي األمونيو  )المطرب(  321 01%  

%9 0,809 0,331 الذهب )شوالع لألوقية(  0,822 0%  

%06 0,208 8,002 األلمريو  )سوق لررن للمعاشن(  8,012 8%  

%09 0,230 6,960 الرحا  )سوق لررن للمعاشن(  6,212 8%  

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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 8102الجرول التالي يستعرض توقعاترا لرتائج مجمو ة مت  الشركات الواقعة تحت تطتيترا للربع األول مت  ا  

 الشركة عمز / الدتاع )مليون عيال(
 الربع األول

 )متوقع( 8102

 الربع األول

 )فعلي( 8102
 الرمو السروي

 الربع الرابع  

 )فعلي( 8102
 الرمو الربعي

             قتاع البروك 

%(6) 806 813 الجزيرأل 0181  090 0 %  

% 08 8,880 8,090 الراجحي 0081  8,003 0.62 %  

% 03 080 618 اإلنماء 0001  061 2 %  

        قتاع المواش األساسية

% 2 0,801 0,621 سابك 8101  3,621 00 %  

% 8 083 031 سافكو 8181  68.00 - 

% 00 612 690 يرساب 8891  222 (00)%  

% 6 080.0 038 المتدرمة 8331  010 82 %  

%(33) 00 30 اسمرت اليمامة 3181  02 010 %  

%(82) 060 081 اسمرت السعوشية 3131  012 08 %  

%(82) 080 90 اسمرت يربع 3161  96 (0)%  

% 80 826 300 معاشن 0800  (010)  - 

        قتاع التاقة

 )%06( 812 )%26( 329 90 البحري 0131

        قتاع الخرمات التجاعية والمهرية

%(9) 080 001 التمويت 6110  99 00 %  

        قتاع الخرمات االستهالكية

%(08) 03 02 هرفي لألغذية 6118  02 (3)%  

        قتاع تجزئة السلع الكمالية

% 08 03 02 اكسترا 0113  02 (62)%  

% 2 880 836 جرير 0091  808 (6)%  

        قتاع تجزئة األغذية

% 33 61 21 أسواق ع العثيم 0110  062 (08)%  

%(08) 83 03 أسواق المزع ة 0116  9 00 %  

        قتاع إنتاج األغذية 

(32) -  0.2 62 يافوال 8101  - 

%(0) 382 300 المرا ي 8821  003  (39)%  

%(2) 0.3 0 ناشك 6101  (2)  (003)%  

        قتاع الر اية الصحية

% 88 20 010 المواساأل 0118  99 6 %  

% 1.3 20 20 شله الصحية 0110  63 30 %  

% 016.0  06 38 ع اية 0110  30  0 %  

%(8) 82 82 الحماشي 0112  30 (00)%  

        قتاع االتصاالت

%(0) 8,082 8,019 االتصاالت 2101  8,609 (0)%  

(020) اتحاش اتصاالت 2181  (063)  03 %  (028)  8 %  

(2) زيت السعوشية 2131  00 (002)%  (00)  (28)%  
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 إخالء المسؤولية
 

لية و مريريها و موظريها ال يدرمقون لمابذلت شركة البالش المالية أقصأ جهر للتأكر مت أن محتوى المعلومات المذكوعأل في هذا التدرير يحيحة وشقيدة ومع ذلك فإن شركة البالش ا

 .ذلكأي ضمانات أو تعهرات يراحة أو ضمرًا بشأن محتويات التدرير و ال يتحملون بتريدة مباشرأل أو غير مباشرأل أي مسؤولية قانونية ناتجة  ت 

 

األغراض شون الموافدة الختية المسبدة مت  مت ال يجوز إ اشأل نسخ أو إ اشأل توزيع أو إعسال هذا التدرير بتريدة مباشرأل او غير مباشرأل ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا ألي غرض 

  .شركة البالش المالية

 

 كما نلرت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل تويية بشراء أو بيع أوعاق مالية أو التخاذ قراع استثماعي.

  

 .يعتبر أي إجراء استثماعي يتخذه المستثمر براًء  لأ هذا التدرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحره 

ستشاع استثماعي مؤهل ققبقل االسقتقثقمقاع أ مليس الهرف مت هذا التدرير أن يستخر  أو يعتبر مشوعأل أو خياًعا أو أي إجراء آخر يمكت أن يتحدق مستدبال. لذلك فإنرا نرصح بالرجوع إل

 .في مثل هذه األشوات االستثماعية

 

 تحترظ شركة البالش المالية بجميع الحدوق المرتبتة بهذا التدرير.

 

 12011–32تصريح هيئة السوق المالية عقم 

 تركي فر ق

 مرير  إشاعأل األبحاث والمشوعأل

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمر هرراوى، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 محمر حسان  تيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 إشاعأل األبحاث والمشوعأل

 research@albilad-capital.com البرير اإللكتروني:

 6801 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

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

 البالش المالية
 
 
 

 خرمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 9222 – 813 – 00 – 966+ اإلشاعأل العامة:

 1110 – 006 – 211 الهاتف المجاني:

 
 

 إشاعأل األيول

 abicasset@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 6821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 
 
 

  إشاعأل الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 6831 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 المصرفية االستثماعية

 investmentbanking@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 6806 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 إشاعأل الحرظ
 custody@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 6809 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 مشعل الطيالن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

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

