
 

 

  شراء              القیمة العادلة تخفیض – األولالربع  نتائج اعمال –حدید عز
                                                                           ٢٠٢٠العام المالي الربع االول من 

٢٧/٨/٢٠٢٠  
 

  جنیھ للسھم سابقا، على خلفیة سلبیة نتائج االعمال ١٣٫٠١جنیھ مقابل  ١٢٫٧٤نخفض القیمة العادلة للسھم الى 

  ٢٠٢٠ من األول الربع في عز حدید خسائر جنیھ ملیون ٨٦٠
  

ملیون جنیھ، نظیر خسائر  ٨٦٠أظھرت القوائم المجمعة تكبد صافي خسائر بلغت   EGX 30 rebasedمقابل  حدید عزسھم 
ملیار جنیھ خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق للفترة المذكورة،  ١٫٠٨٢بلغت 

 .قبل خصم حقوق األقلیة %٢٠بنسبة تغیر بلغت 
 خسائرجنیھ مقابل  ونملی ٣٧٣بقیمة  تشغیلیة تحول أداء نشاط الشركة لتحقیق خسارة 

 ٢٠١٩جنیھ في  ونملی ١٧٧بقیمة 
مقارنة بمجمل  ٢٠٢٠للربع األول من جنیھ فى عام  ونملی ٨٠٫٥ الربحبلغ مجمل  

 %٧٣٫٤بتراجع بلغ نسبة  ٢٠١٩عام  للفترة المقارنة منجنیھ  ملیون ٣٠٣ بلغ ربح
 مقارنة على أساس ربعى  %١٠٥٫٣بنسبة على أساس سنوى ولكنھ سجل ارتفاعا 

 .٢٠١٩جنیھ فى الربع الرابع من  ارملی ١٫٥٠٤مجمل خسارة ب
 للربع األول منجنیھ  ملیون ٧٢٠٫٧ "EBITDA" االستقطاعاتبلغت الخسارة قبل  

للفترة المقارنة جنیھ  ونملی ٢٤٥٫٦مقارنة بربح  %٣٩٣ بانخفاض قدره ٢٠٢٠ عام
 .٢٠١٩عام  من

 ٢٠٢٠الربع األول خالل  %٣حققت الشركة زیادة فى مبیعات حدید التسلیح بنسبة  
 وارتفعت،  ٢٠١٩فى  للفترة المقارنة طنألف  ٩١٢طن مقابل  ألف ٩٤١لتصل إلى 

وعن إجمالى كمیة المبیعات بلغت  ألف ٣٢٣ تبلغل %٢مبیعات الصلب المسطح بنحو 
وتمثل نسبة مساھمة كل من حدید عز والدخیلة المجمعة  %٢بزیادة  نملیون ط ١٫٢٣
، اال ان انخفاض من إجمالى قیمة المبیعات المحققة على التوالى %٨٢٫١،  %١٧٫٩

 االسعار ادى النخفاض قیمة المبیعات.
مقارنة بھوامش الربع الرابع من  ٢٠٢٠انخفضت ھوامش الخسارة للربع األول من  

  :عوامل منھالعدة  ٢٠١٩

  دوالر لكل وحدة حراریة  ٤٫٥٤دوالر إلى  ٥٫٥انخفاض سعر الغاز من
 .بریطانیة

 حجیم خسائر العز للصلب المسطح والدرفلةانعكاس أثر إعادة الھیكلة وت 

  
 الموارد األساسیة  القطاع / الصناعة

 ESRS  كود السھم

 ٧٫١٦  سعر السھم
 ٥٤٣،٢٦٥،٠٢٧  عدد االسھم

 ٢،٧١٦،٣٢٥  (باأللف) المالرأس 
 ٣،٨٨٩،٧٧٧  باأللف)( رأس المال السوقي 

 %٣٢٫٥  التداول الحر
 ١٢٫٥٠  اسبوع ٥٢ - اعلى سعر 

 ٤٫٤٤  اسبوع ٥٢ -اقل سعر
 

 التغیر الفصلي ٢٠١٩ - ٤الربع  التغیر السنوي ٢٠١٩ - ١الربع  ٢٠٢٠ - ١الربع  ٢٠٢٠من عام  األولنتائج الربع 
 %٣٫٢ ٤٥٥٫٤،١٠ %١٤٫٥- ٦١٦٫٢،١٢ ٧٨٦٫٢،١٠ المبیعات

 %١٠٥٫٤- ٥٠٤٫٢،١- %٧٣٫٤- ٣٠٣٫٠ ٨٠٫٥ مجمل الربح
 %١٥٫١ %١٤٫٤-  %٥٠٦٫٣ %٢٫٤ %٠٫٧ ھامش مجمل الربح

 %١٣٥٫٥- ٠٢٩٫٤،٢- %٣٩٣٫٥- ٢٤٥٫٦ ٧٢٠٫٧- الربح قبل االستقطاعات
 %٦٥٫٦ %١٩٫٤- %٤٤٣- %١٫٩ %٧- ھامش الربح قبل االستقطاعات

 %٨٣٫٩ ٣١١٫٠،٢- %١١٠٫٨ ١٧٦٫٩- ٣٧٣٫٠- الربح التشغیلي
 %٨٤٫٤ %٢٢٫١- %١٤٧ %١٫٤- %٣٫٥- ربح التشغیليلھامش ا

 %٥٩٫٥ ٤٨٨٫٢،٣- %١٤٫٠ ٢٤٠٫٨،١- ٤١٤٫٤،١- الخسارة /صافي الربح
 %٦٠٫٧ %٣٣٫٤- %٣٣٫٣ %٩٫٨- %١٣٫١- الخسارة /ھامش صافي الربح



 

 

 لصالح الشركة: ٢٠٢٠عالمات ایجابیة في 
 .دوالر لكل وحدة حراریة بریطانیة ٣مزید من التخفیض فى أسعار الغاز لیصل سعره إلى مناقشة  
 .استمرار فرض رسوم الحمایة على واردات البلیت 
 .انخفاض معدالت الفائدة واتجاه البنك المركزى إلى مزید من التخفیض 
  .أشھر ٦البناء بعد ایقافھا لمد صدار تصاریح إمناقشة عودة  

 

  :في السھم فى االستثمار ةخاطرمأوجھ ال
ا تشھد أن نتوقع  من حیث الكمیات  %١٨٫٣یقدر بـ  ٢٠٢٠ المالیة السنة من الثاني الربع مبیعات في شدیداً  الشركة انخفاضً

 مدفوعةوتلك النتائج  %٢٫٩ینتج عنھ انخفاض فى ھامش مجمل الربح بنسبة انخفاض من حیث قیمة المبیعات  %٥٫٥و
 :في المتمثلة العوامل ببعض

 الثاني الربع في الطلب وتباطؤ أشھر ٦ لمدة البناء وقف عملیات إلى أدت والتي فیروس كورونا المستجد تداعیات. 
 الشحن أنشطة إغالق بعد الصادرات وتعطل الخارجیة وقف التجارة. 
 الثاني الربع في الطلب وتباطؤ٪ ١٨ بمعدل سنوي أساس على المحلي الطویل الصلب أسعار تراجع. 
انتشار الموجة ارتفاع أسعار خام الحدید والناتج عن زیادة الطلب من الصین ألعمال البنیة التحتیة وتراجع المعروض بسبب  

فى حین تشدید لجنة  ٢٠١٩الثانیة من فیروس كورونا فى البرازیل أكبر مورد للخام وأزمة منجم فالى الذى انھار فى مطلع 
 الصناعة على عدم زیادة أسعار الحدید محلیا مما یشكل عبء على الشركة.

 

 %٢جنیھ للسھم بتخفیض قدره  ١٢٫٧٤جنیھ الى  ١٣٫٠١وبناءا علیھ فقد تم تخفیض القیمة العادلة للسھم من 
مع تأكید توصیتنا بالشراء للسھم عند المستویات السعریة  .%٨١٫٥ وباحتمال صعود عن سعر السوق یبلغ

 الحالیة
لألسباب السالف ذكرھا مما ینتج  ٢٠٢٠وفیما یلي التقدیرات الجدیدة لالیرادات حیث نتوقع تراجع اإلیرادات للعام المالى  

 ملیار جنیھ ٤٫٨ملیون جنیھ و صافى خسارة یصل  ٥٨٫٢تحقیق مجمل ربح عنھ 

 ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ (ملیون جنیھ) بعد التحدیث
 ٥٤،٨٤٢٫٣ ٥٢،٦٧٨٫٧ ٥٠،٥٣٩٫٦ ٤٧،٢٢٧٫٥ ٤٤،٧٥٧٫١ االیرادات

 ٦٦٤٥٫٨ ٦٠٢٠٫٢ ٥٢٨٩٫٤ ٢٦٠٥٫٣ ٥٨٫٢ مجمل الربح
 ٥٠١٫٧ ١١٩٫٤ ٣١٩٫٤- ٢٣٩٨٫١- ٤٨١٠٫٨- صافي الربح

 

 

 

 

 

  
  
  



 

 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  إخالء المسؤولیة
  

 بیع أو شراء عرض یعتبر ال كما ، بیع أو شراءب توصیة ذا التقریربھ یُقصد ال. للجمھور المتاحة المعلومات إلى التقریر ھذا یستند
 مصادر شركة بریمییر من أبحاث إدارة قبل من التقریر ھذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فیھ المذكورة المالیة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولیة أو قانونیة مسؤولیة شركة بریمییر أیة تتحمل ال. ھانشر وقت في موثوق فیھا أنھا یعتقد
  .مسبق إشعار دون التقریر ھذا في الواردة اآلراء لـشركة بریمییر تغییر یحق. محتویاتھ أو المنشور ھذا استخدام
 القارئ یكن لم إذا ، المقصودین المستقبلین إلى فقط نقلھا یُقصد معلومات على) المالحق جمیع ذلك في بما( البحثي التقریر ھذا یحتوي

 االحتفاظ دون البحثي التقریر ھذا ویجب مسح ، الفور على بریمییر إخطار یرجى ، المقصود المتلقي ھو البحثي التقریر لھذا المتلقي أو
 أي قبل من إنتاجھ إعادة أو توزیعھ أو نشره أو البحثي التقریر لھذا بھ المصرح غیر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي

ا محظور المقصود المتلقي بخالف شخص ً   .تمام
 أو( الشركة حول نظرھم وجھات أن التقریر ھذا في المذكورة) الشركات أو( الشركة یغطون الذین األبحاث محللو/محلل یؤكدو

  .بدقة عنھا التعبیر تم المالیة وأوراقھم) الشركات
 

 

 

 مسؤولي االتصال
  

  ادارة البحوث
    research@premiere-securities.comبرید الكتروني:   37627581 (202+)تلیفون:     البحوث قسم


