
 

 

 .2020مقارنة بنهاية الربع الثالث  %38ح بنسبة حديد التسليبيع  أسعارارتفاع 

 : حركة السهم فياألسباب المؤدية للتغير السريع 

نقوم بتغطية السهم ضمن محفظة األسهم المفضلة لدينا ونظرا للتغيرات التي طرأت على الصناعة على المستوى العالمي والزيادة 
النقدية للشركة قمنا ربحية وزيادة التدفقات الأن تحسن من هوامش والتي من شأنها  على المستوى المحلي المضطردة فى أسعار البيع

، وتوصية %49  رتفاع عن سعر السوق يبلغ، باجنيه/للسهم  16.86جنيه الى    10.47من    لسعر مستهدفورفع ابتحديث للقيمة العادلة  
  بشراء السهم

المدفوعة بزيادة   2020خردة على مدار عام  الارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية اإلنتاج مثل: خام الحديد و ضوء في
حيث ارتفع سعر الطن ثالث مرات  اإلنتاجعدة مرات متتالية لمواكبة الزيادة في تكلفة   الشركة برفع أسعار البيعقامت على الخام الطلب 

 وشهدت األسعار نسب تغير مرتفعة على النحو التالي:  جنيه/طن  13،650جنيه/طن حتى 10650شهر ديسمبر فقط من سعر  في

 :2020 فيوالمواد الخام  حديد التسليحأسعار 

 . %60شهر بنسبة  12سعر خام الحديد آلخر  ارتفع  
 . %47شهر بنسبة  12ارتفع سعر الخردة آلخر  
شهر بنسبة  12ارتفع سعر طن حديد التسليح آلخر  

24% . 

ونالحظ الفرق في نسب الزيادة بين المواد الخام والمنتج **
أكبر منتج -النهائي والتي تعود إلى زيادة الطلب في الصين 

على خام الحديد لتوسعهم في أعمال البنية  -عالمياومستهلك 
التحتية في حين تراجع الطلب على حديد التسليح خاصة في  

 أوقات وقف تصاريح البناء.

 

قمنا بتحديث توصيتنا  األمس بجلسة تداول والتي بالفعل حققها السهم جنيه  10.74سعر مستهدف السهم لنا على اتوفقا آلخر توصي
باحتمال صعود بنسبة   جنيه للسهم 16.86للشركة وارتفاع تكاليف اإلنتاج فقد توصلنا إلى سعر مستهدف على أثر رفع أسعار البيع 

49%. 

فيما يلي و واالرباح للشركة، يراداتلإلتوقعات المستقبلية ال ريف المواد الخام عن تغيالبيع وتكال أسعاررت تحديثات قد اسفو 
ابق بنسبة بنسبة أقل من التحديث الس 2020التقديرات الجديدة لإليرادات واالرباح حيث نتوقع تراجع اإليرادات للعام المالي 

( وصافي خسارة يصل  %4مليون جنيه )بهامش  1600.8لألسباب السالف ذكرها مما ينتج عنه تحقيق مجمل ربح يبلغ  8%
 .على أساس سنوي  %6.5 بنسبة بتراجع خسائر مليار جنيه 2.6

 2024 2023 2022 2021 2020 بعد التحديث )مليون جنيه( 

 51,077.9 49,997.3 48,870.6 47,021.8 40,293.9 االيرادات 

 6389.2 6242.2 5879.7 5282.9 1600.8 مجمل الربح/الخسارة 

 918.6 753.9 517.6 69.6- 2632.9- صافي الربح/الخسارة 

  16.86 سعر مستهدف ؛شراء – البيع بشكل كبير أسعارزيادة  إثرسهم على للالقيمة العادلة تحدث  – حديد عز
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 إخالء المسؤولية 

 

كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع األوراق   بيع،يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو  
ها المالية المذكورة فيه. لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أن

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

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

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

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