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بعد نتائج الربع الثالث الجيدة  ،توقع أداء جيد للربع الرابع ؛ رفعنا سعرنا المستهدف
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أعلنت سابك عن تحقيق ربح صاف للربع الثالث بلغ  5.7مليار لاير ،وجاء أعلى كثيرا من متوسط تقديرات
المحللين الذي بلغ  4.3مليار لاير .وقد لوحظ تجاوز النتائج للتقديرات في جميع البنود الرئيسية .ورغما عن ذلك،
فقد ارتفع سعر السهم بنسبة  %1تقريبا فقط بعد االعالن عن النتائج  ،نظرا لالفصاحات األولية المنخفضة ،ألن
السؤال الرئيسي كان هو حول امكانية استمرارية األداء .وبعد االفصاح عن البيانات المالية التفصيلية ،فإننا نعتقد أن
معظم تجاوز الربح التشغيلي للتقديرات  ،كان مدعوما في الحقيقة بالطلب الجيد للبتروكيماويات الذي استفادت منه
سابك ،اذ أن أسعار المنتجات قد ارتفعت أيضا في منتصف ربع العام ،مدعومة بالعديد من العوامل التي شملت
العوامل الخارجية في الواليات المتحدة األمريكية  ،وتراكم المخزونات في دول القارة االسيوية ...الخ .ومع بلوغ
االيرادات  39.7مليار لاير ،أي أعلى كثيرا من متوسط تقديرات المحللين ،كما تعتبر أعلى ايرادات ربعية منذ
مستهل  ،2015فقد أدى تجاوز االيرادات للتوقعات ،مقرونا برافعة التشغيل ،الى ارتفاع الربحية .وقد كانت الفائدة
العائدة من االستحواذ على شركة صدف على صافي الربح ،جزئية فقط في الربع الثالث وسوف تظهر الفائدة الكاملة
في الربع الرابع الذي يمكن أن يشهد أيضا ارتفاعا في أسعار المعادن والبوليمرات .عالوة على ذلك ،فان بدء
التشغيل التجاري للمشاريع األخرى المتوقع بحلول الربع التالي ،ربما يكون داعما ألرباح الربع الرابع .من جانب
اخر  ،و مع ارتفاع أسعار النفط  ،فربما ترتفع تكاليف اللقيم أيضا كما أن المشاريع الجديدة ربما تستغرق وقتا أطول
لتصل لطاقتها االنتاجية القصوى .وبعد االعالن عن نتائج الربع الثالث ،قمنا بمراجعة ورفع تقديراتنا وقمنا بالتالي
برفع سعرنا المستهدف لسهم الشركة الى  103لاير بناء على متوسط الستخدام طريقة تقييم تمزج بين طريقة التقييم
النسبي (نسبة قيمة شركة  EBITDA/تبلغ  7.2مرة ،بانخفاض بنسبة  %20عن نظيراتها المدرجة في مؤشر ام
اس سي أي لشركات الكيماويات ،ومماثل لالتجاه التاريخي) وطريقة التدفق النقدي المخصوم .ونظرا لإلمكانية
المحدودة الرتفاع سعر السهم ،فقد أبقينا على تصنيفنا المحايد للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في
سهمها.
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المصدر :بيانات الشركة ،الراجحي المالية.

المصدر :معلومات الشركة ,والراجحي المالية

تحليل البيانات المالية للربع الثالث :في العادة ،فان الحضور المتنوع لشركة سابك عبر جميع المناطق الجغرافية
 ،يشير ضمنا الى معدالت تشغيلية ثابتة طوال العام .بيد أن معدالت تشغيل الشركة خالل الربعين األخيرين ،
كانت أقل كثيرا من المعتاد .ولم يحظى األمر باهتمام كبير ،نظرا ألنه بعد تطبيق العمل بنظام المحاسبة وفقا
للمعايير الدولية  ،فقد تم اثبات االيرادات بدون الرسوم ( يشير ذلك ضمنا الى ارتفاع بنسبة  .)%8-7وعليه،
فرغما عن أن االيرادات كانت متماشية مع االتجاهات السابقة  ،فقد كانت معدالت التشغيل أقل مقارنة بالسابق
.ووفقا لتحليلنا ،فقد كانت معدالت التشغيل أقل من  %110في الربعين األول والثاني  ، 2017مقارنة بمعدل
تشغيل بلغ  %130في الماضي.
عالوة على ذلك ،ورغما عن معدالت التشغيل المنخفضة ،في الربعين األول والثاني من هذا العام ،فقد كان الربح
التشغيلي مماثال للمستويات السابقة – و كان ذلك يعزى الى أسعار المنتجات المرتفعة في الربع األول .وفي الربع
الثاني كان الربح ضعيفا بسبب بعض حاالت اغالق المصانع غير أن ذلك لم يكن مثيرا لالنتباه وذلك ألن األرقام
الضعيفة كانت متوقعة .وفي حالة الربع الثالث  ،فقد استطاعت سابك االستفادة من الطلب األفضل .على سبيل المثال
 ،كان من المفترض اغالق مصنع الشرق ألغراض الصيانة .بيد أننا نعتقد أن ذلك لم يحدث كما كان مخططا له
نظرا ألن الشركة قررت االستجابة للطلب المتزايد في اسيا عقب األعاصير التي اجتاحت أمريكا ونتج عنها اغالق
مؤقت للمصافي األمريكية .وقد أوردت وكالة  Plattsالمتخصصة في معلومات الطاقة ،أيضا حدوث تراكم في
مستويات المخزون بسبب اسبوع االجازات واغالق المصانع عالميا .وهكذا ،ورغما عن انخفاض متوسطات
األسعار للمنتجات في الربع الثالث مقارنة بالربع األول ،فقد انخفضت المبيعات  ،بدرجة أكبر في األوقات التي كانت
فيها األسعار مرتفعة مما أدى الى تحسن أداء االيرادات .وتأكيدا لوجهة نظرنا  ،فقد علقت سابك قائلة أنها قد شهدت
ارتفاعا في السعر وحجم المبيعات (بينما كان متوسط السعر للمنتجات البتروكيماوية منخفضا بشكل واضح خالل
الربع ) على حد سواء.
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سؤال رئيسي – هل معدالت التشغيل هذه قابلة لالستدامة ؟ اننا نعتقد أن مستوى األداء للربع الثالث  ،يمكن أن
يكون مستداما في الربع الرابع نظرا ألن الطلب ال يزال جيدا  ،بيد أن المستوى المرتفع لمعدالت التشغيل يمكن أن
ينخفض بعد ذلك ابتداء من الربع األول  2018فصاعدا .وقد عدلنا أرقامنا لتعكس مستوى عال من استغالل الطاقة
االنتاجية في الربع الرابع عند مستوى  %130و %122.5في المتوسط لعام  2018فصاعدا .أيضا ،هناك مشاريع
أخرى بدأ انتاجها يرتفع تدريجيا .ومن المحتمل أن تظهر فائدتها أكثر عند مستوى صافي الربح  ،وذلك نظرا ألنه بعد
صفقة االستحواذ على شركة صدف ،سوف تكون حصة األقلية منخفضة ( أنظر التالي).



صافي الربح يرتفع نتيجة لالستحواذ على حصة  %50في شركة صدف :أكملت شركة سابك االستحواذ على نسبة
ال  %50المتبقية ( من شركة شل) في الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) ومقرها مدينة الجبيل ،مقابل 820
مليون دوالر وذلك في  16أغسطس .2017وينتج مشروع صدف المشترك مع شل  ،االثيلين والستايرين وثاني كلوريد
االثيلين وميثيل ثاني بوتيل االيثر بطاقة اجمالية تربو على  4مليون طن سنويا .ورغما عن أن االستحواذ يمثل نسبة
 %1من رسملة شركة سابك في السوق  ،فإننا نعتقد أن الزيادة السنوية في األرباح المتحققة من صفقة صدف يمكن أن
تبلغ  340مليون دوالر ( 1,270مليون لاير) ،قبل خدمة الديون في  ،2018وسوف يعادل ذلك نسبة  %8من تقديراتنا
ألرباح  2017قبل تكاليف الفائدة .وربما يعني ذلك ضمنا أن مستوى الدين لشركة صدف يعتبر كبيرا .وفي الربع الثالث
شهدنا انخفاضا في حصة األقلية بمبلغ حوالي  300مليون لاير مقارنة بمتوسط ربح حصة األقلية مخصومة من األرباح
المجمعة – يتعلق معظمها بشركة صدف .إننا نعتقد أن تأثير صفقة صدف سوف يكون أعلى في الربع الرابع نظرا
لتأثير الربع بكامله مقارنة بالربع الثالث.



االستحواذ على شركة  Grasimمن غير المحتمل أن يؤثر كثيرا  ،رغما عن اسهامه في انشاء شبكة توزيع
وامدادات قوية في الهند لصالح سابك :في نهاية سبتمبر  ، 2017أعلنت صحيفة ايكونومك تايمز الهندية  ،أن شركة
سابك ربما تستحوذ على قطاع األسمدة في شركة  Grasimللصناعات  ،وهي شركة تشرف عليها الحكومة في الهند
وذات هامش ربح منخفض  ،مقابل  32مليار روبية هندية (  2مليار لاير).ورغما عن أن شركة  Grasimلديها طاقة
انتاجية لسماد اليوريا مماثلة لحجم الطاقة االنتاجية لسافكو  ،فان األرباح المتحققة منها اقل كثيرا نظرا النخفاض تكلفة
اللقيم لسابك  ،ومتطلبات رأس المال العامل لشركة . Grasimواستنادا الى بيانات الشركة  ،فان الربح السنوي ( 150
مليون لاير تقريبا) لقطاع األسمدة في شركة غراسيم  ،أقل كثيرا من الربح السنوي (  1.5مليار لاير) لشركة سافكو،
احدى الشركات التابعة لسابك .ونتيجة لذلك  ،فإننا نعتقد أن هذا االستحواذ سوف يكون له تأثير محدود على تقييم سابك ،
رغما عن أنه سيكون في الجانب االيجابي ،ونحن نعتقد أن سابك يمكنها االستفادة من شبكة التوزيع وسلسلة التوريد في
الهند من خالل هذا االستحواذ ،اذ تعتبر الهند واحدة من أكبر أسواق األسمدة لسابك .اننا نعتقد أن هذا االستحواذ يمثل
جزءا من استراتيجية الشركة لالستثمار في مشاريع مشتركة ناجحة  ،تكون صغيرة وذات مستويات أقل من المخاطرة
وذلك من خالل استخدامها األمثل لرصيدها التراكمي الضخم من النقد /استثماراتها قصيرة األجل التي تبلغ  57مليار
لاير.



التوسع في الطاقة االنتاجية /االستحواذ :
تبلغ نسبة الدين االجمالي الى االصول لشركة سابك حاليا  ، %16وهي أقل من المتوسط للشركات المماثلة لها  ،كما
أنها تملك رصيدا نقديا بنسبة  %19من رسملة الشركة في السوق .وظل العائد على حقوق المساهمين للشركة يسجل
انخفاضا  ،كما أن الشركة تبحث حاليا في مشاريع رئيسية من شأنها تعزيز أرباحها .وهذه المشاريع الرئيسية التي
حددناها في تقاريرنا السابقة  ،على النحو التالي:
مصنع البولي كربونات في الصين  :تتوقع الشركة أن يبدأ تشغيل مجمعها إلنتاج البولي كربونات والذي تبلغ تكلفته
 6.38مليار لاير ،بحلول .2020وسوف تبلغ الطاقة االنتاجية السنوية للمجمع الجديد  0.26مليون طن متري .وسوف
يتم انشاؤه في المنطقة الجديدة في مقاطعة تيانجين بالصين ،ويتوقع أن يتم تمويله من مصادر سابك الداخلية وكذلك عن
طريق تسهيالت ائتمانية أخرى .وسوف يتيح هذا المجمع لسابك توريد البولي كربونات كلقيم لمصانع الشركة األخرى
في الصين وفي منطقة الباسيفيكي.
مشروع تحويل النفط الخام الى كيماويات  :تلقت سابك وأرامكو السعودية عروض مناقصات للقيام بأعمال استشارية
لمشروعهما المشترك لتحويل النفط الخام الى كيماويات الذي تبلغ قيمته  20مليار دوالر ( المصدر  :رويترز).وتتوقع
أرامكو اتخاذ قرار نهائي حول المشروع بنهاية العام .ومن المحتمل ارساء العقد الخاص بتطوير المشروع  ،في مستهل
العام القادم  ،بينما تم تحديد بدء التشغيل التجريبي للمجمع بنهاية .2024
مجمع البتروكيماويات في تكساس  :أعلنت سابك أنها سوف تقوم بإجراء دراسات اضافية  ،تشمل التقديرات الفنية
والتجارية  ،قبل أن اتخاذ أي قرار استثماري في أي وقت خالل  .2018ولم تعطي الشركة تكلفة تقديرية للمشروع ،
ولكنها أشارت الى انه ستكون هناك وحدة لتكسير االيثان بطاقة متوقعة تبلغ  1.8مليون طن في العام.
استثمارات أخرى  :وفقا لرويترز  ،فقد صرح الرئيس التنفيذي لسابك  ،أن الشركة كانت تنظر في عمل استثمارات
أخرى في الواليات المتحدة األمريكية تتراوح قيمتها بين  3و  6مليار دوالر.
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تكامل شركات األسمدة  :تنظر الشركة أيضا في احداث تكامل بين ثالث شركات أسمدة تابعة لسابك  ،هي بالتحديد
سافكو  ،ابن البيطار والبيروني  ،والتي تقع مجاورة لبعضها البعض في مدينة الجبيل  ،في المنطقة الشرقية من المملكة
العربية السعودية .ولهذا السبب ،فقد أجرت سافكو دراسة جدوى اقتصادية بخصوص شراء حصة سابك البالغة %50
في شركة ابن البيطار


توزيعات أرباح األسهم من المحتمل أن تتحسن في النصف الثاني  :2017من المرجح أن تعلن سابك عن
توزيعات أرباح بواقع  2.5لاير للسهم للنصف الثاني  ،2017مما سيرفع ربح السهم للعام بكامله الى  4.5لاير ( مما
يعني ضمنيا أن ربح السهم لفترة اثني عشر شهرا مستقبلية ستبلغ  5رياالت).



التغيرات في تقديراتنا :قمنا برفع تقديراتنا لإليرادات ولصافي الربح  ،وذلك الستيعاب صفقة صدف  ،وبدء التشغيل
التجاري لبعض المشاريع مثل ابن سيناء ( محتمل في الربع الرابع) ومشروع الميثاكريالت (  ، )2018وتحسين
استغالل الطاقة اإلنتاجية في مصنع المطاط االصطناعي ( بدأ تشغيله بطاقته االنتاجية القصوى في الربع الثالث  ،كما
نعتقد)  ،وارتفاع معدالت التشغيل  ،الى جانب االنخفاض األخير في األسعار .ونتيجة لذلك  ،فان تقديرنا لقيمة
 EBITDAلعام  2018عند  44.3مليار لاير  ،ستكون أعلى بنسبة  %7تقريبا من تقديراتنا السابقة.



التقييم :عقب أداء الشركة الممتاز للربع الثالث ،وتعديلنا لتقديراتنا ،فقد قمنا برفع سعرنا المستهدف لسهم الشركة الى
 103لاير للسهم ،وذلك بناء على طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم و التقييم
النسبي ،ولكننا أبقينا على تصنيفنا المحايد لسابك الذي يتضمن التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها .ويتداول
سهم الشركة حاليا عند نسبة قيمة شركة  EBITDA /تبلغ  7.2مرة  ،على أساس تقديرات قيمة  EBITDAلعام
 2018محافظة على انخفاضها مقارنة بنظيراتها العالمية ( انظر الشكل  .)2وسوف يعتمد اتجاه سهم الشركة للمدى
البعيد  ،على العائد من المشاريع الكبيرة  ،مثل أ) مصنع  CTOفي الصين  ،ب) المشروع المشترك مع أرامكو
لتحويل النفط الخام الى كيماويات في المملكة العربية السعودية  ،ج) مجمع البتروكيماويات في تكساس  ،د)
االستحواذات األخرى التي تنوي الشركة القيام بها .كل هذه المشاريع  ،لم نأخذها في االعتبار بعد في تقديراتنا.

الشكل  :6اتجاه مكررات  EV/EBITDAالتاريخية لسنة مستقبلية واحدة.
Title:
Source:
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المصدر :الراجحي المالية ،بلومبرج.
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المخاطر :ترتبط المحفزات الرئيسية الرتفاع سعر السهم  ،بالتشغيل التجاري الناجح في توقيت أسرع من التوقعات
لمشاريع الشركة التوسعية المستقبلية المذكورة انفا ،وحدوث زيادة في فروقات أسعار المنتجات .ومن المحتمل جدا أن
يتم ادراج سابك في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة  ،مما يحقق مزيدا من رغبة المستثمرين العالميين في السهم
 ،فور ضم المملكة العربية السعودية الى قائمة األسواق الناشئة  ،مما قد يزيل خفض تقييمها مقارنة بنظيراتها
العالمية.أما مخاطر انخفاض سعر سهم الشركة عن تقديراتنا  ،فإنها تشمل انخفاض أسعار النفط وبالتالي حدوث
انخفاض كبير في أسعار المنتجات البتروكيماوية  ،وعمليات االغالق غير المخطط لها  ،باإلضافة الى أي خفض غير
متوقع في أسعار اللقيم المدعوم.
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اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم
اخالء 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 لآلخرين 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 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 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 ل شركة 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 و ثائق 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.

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 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.
"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.
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