
 

 

 شراء              العادلة القيمة تخفيض – الثالثالربع  نتائج اعمال –حديد عز

                                                                        2020العام المالي  من  الثالثالربع 
13/12 /2020 

 

  –جنيه للسهم بعد توقف عن التوصية دام ثالثة شهور  10.74عودة للتوصية مرة أخرى بشراء وقيمة عادلة 
 مدعوما بارتفاع أسعار البيع وعودة النشاط العالمي.   %37نرى احتمال صعود في السهم بنسبة  

 أشهر 9 خالل جنيه مليار 4.11 إلى تتراجع" عز حديد" خسائر
 

 وذلك جنيه مليار 1.3 إلى لتصل %31.2 بنسبة عز حديد شركة خسائر تراجعت  EGX 30 rebasedمقابل  حديد عزسهم 
 من المقارن بالربع جنيه مليار 1.9 مقابل الجاري، العام من الربع الثالث خالل

2019 

 بانخفاض 2020من عام الربع الثالث مليون جنيه خالل  185.2بلغ مجمل الربح  
من العام   مليون جنيه للفترة المماثلة 281.4مقارنة ب على أساس سنوي  % 165قدره 

  الماضي 

مليون جنيه  437.4لتصل إلى  % 48.9كما تراجعت خسائر النشاط التشغيلي بنسبة  
  2019للربع الثالث من  855.6مقارنة ب 

 من  الثالث للربع جنيه  مليون  EBITDA " 103.2" االستقطاعات بلغت الخسارة قبل  
للفترة مليون جنيه  410.3 خسارةمقارنة ب % 74.9 بتراجع خسائر مقداره 2020 عام

  2019المقارنة من عام 

ألف طن خالل التسعة   819 لتبلغ %1كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو ارتفعت  
مليون طن خالل   3.13وبصفة إجمالية بلغت كمية المبيعات  2020أشهر من عام 

نفس الفترة من  فيمليون طن  3.47مقارنة ل  2020التسعة أشهر األولى من عام 
، وتمثل نسبة مساهمة كل من حديد عز، الدخيلة  %10قدره  بانخفاضالسابق  العام

 الي من إجمالي قيمة المبيعات المحققة على التو %82.5،  %17.5المجمعة 

من  الثانيمقارنة بهوامش الربع  2020من  الثالثهوامش الخسارة للربع  انخفضت 
أنشطة  استئناف عملالصادرات بعد والتجارة الخارجية  عودة أنشطةنتيجة  2020
 الشحن 

 

 الموارد األساسية  القطاع / الصناعة

 ESRS كود السهم

 7.70 سعر السهم
 

 543,265 عدد االسهم

 2,644,404 )باأللف( المالرأس 

 4,183,141 باأللف( )رأس المال السوقي 

 % 33 التداول الحر

 11.41 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 4.44 اسبوع 52 -اقل سعر
 

 التغير الفصلي  2020 - 2الربع  التغير السنوي  2019 - 3الربع  2020 - 3الربع  2020من عام  الثالث نتائج الربع 

 %22.6 7039.8 %7.8- 9357.4 8631.5 المبيعات

 % 6813.0- 2.8- % 165.8- 281.4- 185.2 مجمل الربح

 %2.2 %0.0 %2137.7 %3.0- %2.1 هامش مجمل الربح 

 % 144.8- 230.1- %74.9- 410.3- 103.2- الربح قبل االستقطاعات 

 %63.4 %3.3- % 73- %4.4- % 1- هامش الربح قبل االستقطاعات 

 %16.6 524.3- %48.9- 855.6- 437.4- الربح التشغيلي

 %32.0 %7.4- % 45- %9.1- %5.1- ربح التشغيلي لهامش ا

 %11.0 1513.5- %31.2- 1958.5- 1346.6- الخسارة  /صافي الربح

 %27.4 %21.5- %25.5- %20.9- %15.6- الخسارة  / هامش صافي الربح



 

 

 لصالح الشركة: عالمات ايجابية 

 . دوالر لكل وحدة حرارية بريطانية 3.5او  2.5الغاز ليصل سعره إلى نطاق  ألسعارخفض محتمل  
 . تثبيت العمل بفرض رسوم على واردات البليت وحماية الصناعة المحلية 
 .ف البنك المركزي األمر الذي يسمح بمزيد من تخفيض سعر الفائدةدنطاق مسته فيانخفاض مستويات التضخم  
 .استئناف باقي تصاريح البناءو أدوار  4المرخصة حتى  للمبانيعودة تصاريح البناء  

 

 : في السهم  االستثمار في ة خاطرمأوجه ال

ارتفاع ب لثمبيعات الربع الثاب مقارنة 2020 المالية  السنة من الرابع الربع فيالشركة  مبيعات انخفاض يتراجع أن نتوقع 
تحقيق مجمل مما يؤدى إلى  البضائع المباعةتكلفة  فيويصاحبه ارتفاع  جنيه تقريبا ارملي 13.4ليصل إلى  %55نسبة ب

 : في المتمثلة العوامل ببعض وتلك النتائج مدفوعة مليون جنيه 351.5لغ يب خسارة
 . ارتفاع أسعار خام الحديد والناتج عن زيادة الطلب من الصين ألعمال البنية التحتية ▪
 . توزيع اللقاح وطول مدة انتظارتأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا  ▪

 

العودة الى التوصية بالشراء للسهم نتيجة تحسن نسبي في االعمال، وعلى خلفية ارتفاع أسعار   تم  فقد عليه وبناء
 جنيه للسهم 10.74البيع، وتم تقييم السهم عند 

لألسباب السالف ذكرها   2020 المالي نتوقع تراجع اإليرادات للعام  حيث واالرباح لإليراداتوفيما يلي التقديرات الجديدة  
مليار   3.5خسارة يصل  وصافي (%0.9)بهامش  مليون جنيه 327.8 ربح ضعيف جدا يبلغمما ينتج عنه تحقيق مجمل 

 .جنيه

 2024 2023 2022 2021 2020 )مليون جنيه(  بعد التحديث

 48،668.4 47،208.1 45،715.4 43،050.0 37،560.9 االيرادات 

 5985.1 5898.5 5658.9 4460.3 327.8 الخسارة /الربحمجمل 

 564.7 462.9 320.5 701.1- 3515.6- الخسارة /صافي الربح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
 .تماًما محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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