صفحة 1

التقرير االستراتيجي – السوق المصري  -فبراير 2021
المحتويات
اداء االقتصاد العالمي 2020
تاثير جائحة كورونا (كوفيد )19-
نظرة على الوضع االقتصادي العالمي
اداء االسواق الناشئة
اداء السلع ومستقبلها
االداء االقتصادي المصري
البورصة المصرية
قطاع الخدمات المالية
القطاع الصناعي
التشييد ومواد البناء والعقارات
القطاع االستهالكي
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التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
حمفظة األسهم املفضلة لدى برمييري
القطاع
الشركة
السهم
اتصاالت وتكنولوجيا
 ETELالمصرية لالتصاالت
أ
االسمنت
 MBSCمصر بني سويف لالسمنت
أ
االسمنت
 MCQEمصر لالسمنت  -قنا
التشييد مقاوالت
 ORASاوراسكوم كونستراكشن ليميتد
التشييد مقاوالت
 UEGCالصعيد العامة للمقاوالت
العقارات
 EMFDإعمار مصر للتنمية
العقارات
 MNHDمدينة نصر لإلسكان والتعمير
العقارات
 OCDIسوديك
العقارات
 TMGHمجموعة طلعت مصطفى القابضة
الغزل والنسيج والمالبس
 ORWEالنساجون الشرقيون للسجاد
النقل والشحن
 ALCNاالسكندرية لتداول الحاويات
النقل والشحن
 CSAGالقناة للتوكيالت المالحية
أ
ادوية
 PHARايبيكو
أاغذية ومشروبات وتبغ
 DOMTدومتى
أاغذية ومشروبات وتبغ
 OLFIعبور الند للصناعات الغذائية
أاغذية ومشروبات وتبغ
 POULالقاهرة للدواجن
بنوك
 ADIBمصرف أابو ظبي اإلسالمي
 FAITبنك فيصل االسالمي المصري
بنوك
خدمات مالية  -باستثناء البنوك
 AMIAالملتقى العربي لالستثمارات
خدمات مالية  -باستثناء البنوك
 PIOHبايونيرز القابضة
أ
 ABUKأابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية كيماويات
كيماويات
 EFICالمالية والصناعية المصرية
 EGCHالصناعات الكيماوية المصرية  -كيما كيماويات
أ
كيماويات
 MFPCمصر إلنتاج االسمدة  -موبكو
منتجات صناعية
 AUTOچى بى أاوتوا
منتجات صناعية
 SWDYالسويدي الك تريك
موارد أاساسية
 ESRSحديد عز

سعر السهم
(جنيه)
12.10
15.82
9.90
84.00
0.83
2.47
3.92
15.33
6.78
7.02
7.48
13.95
43.95
5.23
5.95
3.22
12.50
12.70
16.70
4.13
20.00
12.42
4.19
62.50
3.66
10.46
11.60

راس المال السوقي مضاعف الربحية
(×)
(مليون جنيه)
4.38
20,655.57
8.45
1,186.50
17.18
712.80
6.66
9,807.96
8.31
628.58
5.25
11,187.46
5.72
5,644.80
7.27
5,460.51
6.57
13,990.95
13.00
4,669.05
8.24
11,143.36
8.48
2,790.00
11.73
4,358.54
10.25
1,478.04
8.09
2,380.00
20.39
1,542.39
2.26
2,500.00
2.47
5,590.50
9.10
501.00
5.03
4,356.35
9.60
25,237.51
5.68
903.76
غ.م.
3,741.62
7.57
14,319.83
5.95
4,004.08
7.50
22,846.52
غ.م.
6,301.87

مضاعف القيمة
الدفترية (×)
0.55
0.69
0.52
1.05
0.69
0.66
1.38
0.95
0.43
0.71
2.39
3.41
1.62
1.77
2.77
1.21
0.48
0.41
0.73
0.58
4.56
0.71
0.95ب
0.94
0.92
1.53
غ.م.

عائد التوزيعات
()%
%2.1
%9.5
%2.5
%4.0
--%11.5
%3.6
%1.3
%9.3
%12.7
%7.8
%9.3
%3.8
%8.4
%7.8
-%10.1
%12.0
-%6.0
%6.0
-%4.0
-%7.6
--

السعر المستهدف
العائد على ح.
المساهمين (( )%جنيه)
16.57
%12.6
30.1
%8.2
17.0
%3.0
126.5
%15.7
1.00
%8.3
5.99
%12.6
6.62
%24.1
20.0
%13.1
13.13
%6.6
9.45
%5.5
-%29.0
-%40.2
75.5
%13.8
8.93
%17.3
9.65
%34.3
4.11
%5.9
25.8
%21.4
31.03
%16.6
30.73
%8.1
7.45
%11.5
27.00
%47.5
21.14
%12.4
-%34.483.00
%12.5
6.81
%15.5
17.30
%20.4
16.86
غ.م.

الصعود
()%+
%40
%86
%72
%35
%19
%139
%73
%30
%86
%31
--%80
%68
%47
%31
%116
%152
%80
%83
%26
%74
-%22
%87
%68
%55

صفحة 3

أداء املؤشرات العاملية

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف – وجه العالم في 2020
نظرة على األسواق العاملية

أ
شهد عام  2020اضطراب في أاسواق المال والسلع العالمية ،تز ً
امنا مع جائحة كورونا والتي بدات تجتاح العالم في فبراير ،وهو ما القى بظالله على البورصات العالمية وخسرت معظمها حوالي  %28في المتوسط بحلول 18مارس
2,800

أول حالة وفاة
بفيروس "كورونا"
فايروس كورونا يجتاح
العالم

2,600

عنف و احتجاجات في
لوس أنجلوس ومظاهرات
في نيويورك بسبب مقتل
مواطن امريكي على يد
الشرطة

البنك الدولي يخصص ما
يصل إلى  12مليار دوالر
لمواجهة تفشي فيروس
كورونا

2,400

2,200

الدفاع الروسية تعلن
عن جاهزية أول لقاح
روسي ضد مرض
وباء كورونا

بدء االنتخابات
الرئاسية
األمريكية
.2020

جو بايدن يفوز
باالنتخابات
الرئاسية
األمريكية.

البرلمان الصيني يقرّ
قانون األمن الوطني
لهونغ كونغ المثير
للجدل

الكونغرس األمريكي
يوافق على صرف تمويل
الخطة الطارئة لمواجهة
فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
تعلن أن فيروس كورونا
"وباء عالمي"

2,000

منظمة الصحة العالمية
تعلن أن فيروس كورونا
"وباء عالمي"
1,800

انهيار تاريخي :سعر
برميل النفط األميركي
بـ "سالب  37دوالرا"
1,600

روسيا تعلن عن لقاح
مضاد لفيروس كورونا
وتحدد موعد التجربة

خطة إنقاذ أوروبية بـ
 500مليار يورو لمواجهة
جائحة كورونا

انفجار ضخم في مرفأ
بيروت يُلحق أضرارً ا
جسيمة في أرجاء
بيروت

كشف وثائق فنسن التابعة لوزارة
الخزانة األمريكية ،والمتعلقة
برصد معامالت مالية مشبوهة
حول العالم ،تقدر قيمتها بملياري
دوالر أمريكي

1,400

Gold

MSCI EU Rebased

MSCI EM Rebasd

MSCI World
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التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف – وجه العالم في 2020

تأثري جائحة كورونا

أ
أ
أ
1بعد ثالثة اشهر فقط من بداية العام الذي كان يحمل الك ثير من التوقعات االقتصادية المتفائلة ،شهد العالم ركودا لم يكن يتوقعه اك ثر المتشائمين .االضطرابات غير المسبوقة في تدفقات رؤوس االموال الدولية ،والموجات
أ
أ
أ
البيعية ،واكبر انهيار للنفط منذ عقود ،شكلت مالمح النصف االول من العام .ورغم التغييرات التي شهدتها التجارة العالمية منذ قدوم إدارة الرئيس االمريكي دونالد ترامب ،فإن محافظي البنوك المركزية في جميع انحاء العالم
أ
اتخذوا موقفا موحدا للسياسة النقدية ،واطلقوا العنان لموجة من حزم التحفيز التاريخية .لم تؤد تلك اإلجراءات فقط إلى إنهاء الموجات البيعية وإحداث طفرة
أ
في االك تتابات العامة ،ولكنها ساعدت ايضا في صعود موجة من الديون السيادية وديون الشركات.
أ
أ
أ
أ
شهدت االسواق المالية مرحلة من االنهيار التام في مارس الماضي ،وباع المستثمرون كل شيء واي شيء باستثناء الدوالر واذون الخزانة االمريكية ،وسجلت
أ
أ
أ
اسواق االسهم تراجعات يومية تاريخية ،وقفزت العوائد على سندات الشركات ،وبلغ مؤشر التقلب "فيكس" والذي يعرف ايضا بمؤشر الخوف مستويات لم
يصل إليها منذ كارثة انفجار مفاعل تشرنوبل النووي في .1986
أ
كانت االسواق الناشئة على موعد مع موجة بيعيه كارثية ،بعدما سحب المستثمرون 83.3
أ
أ
أ أ
مليار دوالر في مارس ،ليكون الشهر االسوا على اإلطالق .اما الواليات المتحدة واوروبا ،وهي
أ
أ
البلدان االك ثر تضررا من الموجة االولى للجائحة ،فقد شهدت انخفاضات هائلة في اإلنتاج االقتصادي ونشاط القطاع الخاص ومعدالت التوظيف .وقد ناشد صندوق
أ
أ
أ
النقد الدولي الذي توقع انكماشا في االقتصاد العالمي بواقع  %3في ابريل ثم  %4.9في يونيو واخيرا  %4.4في اك توبر ،الحكومات كي تفعل كل ما بوسعها لتخفيف
واحتواء تداعيات "اإلغالق الكبير".
آ
وعلى النقيض ،كان الذهب في اتجاه صاعد باعتباره المالذ االمن لالستثمارات في حالة االضطرابات ،وقد شهد الذهب ارتفاعا كبيرا منذ نهاية  ،2019حين كانت
أ
أ
سعر االوقية  1150دوالر ،حتى وصل الى اعلى سعر له في اغسطس  ،2020عند 2069
أ
أ
أ
دوالر لالوقية (بارتفاع بلغ  519دوالر لالوقية ،او .)%33.5
أ
يرجع عدم تعرض النظام المالي الزمة قلبية إلى البنوك المركزية العالمية ،والتي استجابت بسرعة للحفاظ على التدفقات من السيولة ومنع اإلفالس الجماعي
أ
أ
أ
للشركات .وقامت اربعة بنوك نظامية في العالم وهي الفيدرالي االمريكي والبنك المركزي االوروبي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي بشراء سندات
أ
أ
أ
تخطت قيمتها  6تريليونات دوالر هذا العام وحده .وخفض الفيدرالي اسعار الفائدة إلى صفر واعاد تقديم برامج التحفيز الطارئة التي اشترى بموجبها اذون
أ
أ
أ
أ
خزانة امريكية واوراق تجارية واصوال من صناديق متداولة ،والول مرة اشترى ديون شركات من الدرجة االستثمارية وسندات صناديق المؤشرات المتداولة.
أ
أ
أ
أ
 2020كان العام الذي قررت فيه اخيرا بعض البنوك المركزية باالسواق الناشئة اتخاذ قرارات جريئة على مستوى االزمة ،ولجات لشراء سندات حكومية.
أ
أ أ
أ
أ
وقام نحو  18بنكا مركزيا على االقل هذا العام بشراء اصول ،سواء الن اسعار الفائدة كانت متدنية تماما ،او لتمويل اإلنفاق الحكومي

 1انتربرايز ،بحوث بريميير
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معدالت النمو االقتصادي لعام 2020

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف – معدالت النمو االقتصادي لعام 2020

 1يتوقع صندوق النقد الدولي ان يسجل معظم بلدان العالم انخفاضا في النمو االقتصادي للناتج
المحلي ا إالجمالي ،باستثناء ثالث دول فقط ،بينما يتوقع ان اال تسجل الصين تراجعا في عام
 ،2020كما انها لن تسجل نموا (اي .)%0
اال انه بحلول عام  ،2021وما بعده يتوقع الصندوق ارتفاعا في النمو في االسواق الناشئة اكبر منه
في االقتصادات المتقدمة كما هو واضح من الرسم ادناه.

Advanced Economies

World

Emerging markets

 1صندوق النقد الدولي ،OECD ،بحوث بريميير
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التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف

أداء األسواق الناشئة

أ
أ
اتبعت البنوك المركزية في االسواق الناشئة نظيراتها المتقدمة في خفض اسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة قياسية لعام ،2020مما جعلها
النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي لعامي 2020 ،2019
أ
أ
أ
ً
انخفاضا مما كانت عليه خالل ا أالزمة المالية لعام  .2008حتى أان ً
عددا من االسواق الناشئة نسخ قرارات االسواق المتقدمة حتى ببرنامج
اك ثر
شراء السندات.
8%
6%
أ
أ
3.5%
دفع التحفيز غير المسبوق في االسواق الناشئة مستويات الديون إلى اعلى مستوياتها على اإلطالق .ففي البرازيل على سبيل المثال ،يتم انفاق
4%
أ
أ
أ
1.9%
ما يعادل  %8من الناتج المحلي اإلجمالي لمواجهة تاثير فيروس كورونا ،.لذلك هناك بالفعل عالمات مقلقة .ايضا تتوقع وكالة موديز ان عبء
2%
0%
ديون تركيا سوف يقفز فوق  %40من الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية عام  2020من  %32.5العام الماضي .كما تعرضت جنوب إفريقيا لخفض
آ
-0.4%
-2%
تصنيفاتها االئ تمانية بسبب تدهور مسار الديون ،ويضع عجز كولومبيا االخذ في االتساع تصنيفها االستثماري في خطر ،وراجعت فيتش توقعات
-4%
أ
أ
التصنيف لبيرو للمرة االولى منذ ما يقرب من عقدين بسبب زيادة اإلنفاق .وتتمتع وكالة فيتش للتصنيف باعلى رصيد من التوقعات السلبية
-4.1%-4.5%
-6%
-5.0%
-5.0%
أ
أ
أ
أ
أ
-5.4%
-5.8%-5.5%
-6.0%
الصافية لالسواق االوروبية الناشئة منذ اك ثر من عقد ،بينما تقول اكسفورد إيكونوميكس إن ارتفاع الديون الحكومية سيبطئ انتعاش امريكا
-6.6%
-8%
-7.0%
-7.0%
-8.0%
-8.1%
-10%
الالتينية.
-10.3%
-12%
أ
على صعيد دول الشرق وافريقيا (اسواق ناشئة) ،يتوقع ان تسجل تقريبا كل الدول نموا سالبا في الناتج المحلي اإلجمالي باستثناء مصر
والصين ،واللتان يتوقع ان تسجال نموا موجبا بنسبة  %3.5لمصر ،و %1.9للصين في .2020
 2020أ 2019
مؤشرات البورصات في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا خالل 2020
أ
أ
أ
أ
أ
مستقبال ،تشكل االحداث التي شهدها عام  2020ابرز  10اتجاهات في االسواق الناشئة في العام المقبل .الخطر االكبر بالنسبة لالسواق
أ
الناشئة هو احتمالية تاخرها في عمليات توزيع اللقاح مقارنة بالدول المتقدمة .وثاني المخاطر هو الضغوط المحتملة على البنوك المركزية
أ
أ
باالسواق الناشئة لتغيير سياسات التيسير النقدي ،وتراكم ديون االسواق الناشئة بسبب إجراءات مواجهة "كوفيد ،"19-والضغوط التي قد
تفرضها إدارة جو بايدن على الحكومات السلطوية ،والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بصعود الصين،
أ
أ
أ
طبقا لما نقلته فايننشال تايمز عن معهد التمويل الدولي ،ارتفعت نسبة اقبال المستثمرين االجانب على االسواق الناشئة في الربع االخير من
أ
عام  .2020وبلغت التدفقات االجنبية  145مليار دوالر في نوفمبر وحده ،باإلضافة إلى  37مليار دوالر في السندات و 40مليار دوالر في
أ
أ
أ
أ
االسهم ،وهو ما يمثل انعكاسا حادا لهروب االسهم والسندات من تلك االسواق خالل ذروة ازمة "كوفيد ،"19-عندما وصلت التدفقات
أ
أ
الخارجية إلى  243مليار دوالر خالل اول  4اشهر من الجائحة.
أ
أ
أ
وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون ان يتواصل هذا االتجاه خالل  ،2021ويرون ان العام المقبل سيكون بمثابة "انطالقة" لالسواق الناشئة،
أ
أ
آ
فإن اخرين يحذرون من ان هذا اإلقبال المدفوع بالسيولة الفائضة التي تبحث عن استثمارات ،والتوقعات بانتهاء ازمة فيروس "كوفيد"19-
أ
أ
أ
أ
قريبا ،سيفقد زخمه في جميع االحوال .وحذر خبراء استراتيجيون من االنسياق وراء االتجاهات المتفائلة تجاه االسواق الناشئة ،مؤكدين تزايد مديونيات االسواق الناشئة وحالة عدم اليقين بشان توزيع لقاح "كوفيد ،"19-إلى جانب احتمالية
حدوث تعاف اقتصادي متباين.

صفحة 7

خريطة أداء السلع الرئيسية وعالقتها باالسهم احمللية

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
خام برنت

%5.5

النمو السنوي المتوقع حتى 2030

%5.5-

معدل النمو خالل  2020حتى سبتمبر

%29.2

معدل النمو خالل  2020حتى سبتمبر

%6.5-

معدل النمو خالل سنة حتى سبتمبر

%7.7
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توقعات البنك الدولي
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توقعات البنك الدولي
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آ
أ
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أ
االلومنيوم ،انخفضت أاسعاره خالل
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أ
أ
االلومنيوم المتوقع في االعوام القادمة
أ
إيجابيا لشركات تصنيع االلومنيوم
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صفحة 8

مصر – األداء االقتصادي يف ظل االزمة واالصالحات

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
األداء االقتصادي التارخيي – اإلصالحات االقتصادية وتأثري ها على مؤشرات األداء يف السنوات املاضية

اظهر االقتصاد المصري نموا متوازنا وقويا على مدى الخمس سنوات الماضية من  2015الى  ،2019بمتوسط نمو سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي بلغ  ،%4.7حتى يونيو .وكان الداعم لهذا النمو البرنامج االقتصادي الذي وضعته
الحكومة المصرية وب أدات في تنفيذه في عام  .2016حيث قامت الحكومة المصرية بوضع برنامج لإلصالح االقتصاد ي حقق بالفعل نتائج مبشرة ،فما تم على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية وضع االقتصاد المصري
ً
على الطريق الصحيح لتحقيق معدالت نمو متسارعة ومستدامة ،فقد وضع البرنامج حلوال جذرية لمشكالت اقتصادية هيكلية كان يعانى منها االقتصاد المصري تتمثل في إصالح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض
أ
أ
معدالت العجز في الموازنة العامة للدولة ،وتزامن مع برنامج االصالح اتخاذ إجراءات لحماية محدودي الدخل ،وقد اشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر في اإلصالح االقتصادي واعتبرتها كمثال للدول الذى اجرت إصالحات
أ
اقتصادية ،كما تم وضعها ضمن اك ثر عشر دول جاذبة لالستثمار في .2018
أ
وقد شهدت مؤشرات االداء االقتصادي تحسنا ملحوظا على مدار السنوات المس الماضية وكان ابرزها ما يلي:
ارتفاع النمو في الناتج المحلي اإلجمالي من  %4.35الى  %5.56في يونيو  ،2019وذلك قبل ان ينخفض نتيجة جائحة كورونا في بداية .2020
انخفاض معدل البطالة من  %12.7في يونيو  2016الى  %8.6في نهاية يونيو 2019
أ
انخفاض معدل التضخم والذي سجل اعلى قيمه له في يونيو  2017نتيجة تاثيرات تعويم سعر الصرف ،الى  %5.7في يونيو  ،2020وهو اقل من مستهدفات البنك المركزي المعلن عنها
انخفض عجز الموازنة الكلي نسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي من  %12.5-في يونيو  2016الى  %7.2-في يونيو .2020
كما تحول الميزان االولي الى فائض بلغ  104مليار جنيه في يونيو  2019مقابل عجز  86.4-مليار جنيه في يونيو .2016
السنة المالية المنتهية في

يونيو -
2015

يونيو -
2016

3،195.19

3،33 .07

يونيو -
2017

يونيو -
2018

يونيو -
2019

يونيو -
2020

يونيو -
2021

3، 70.00

3،65 . 0

3،857.50

3،99 .32

،10 .35

فعلي
الناتج المحلي االجمالي  -باألسعار الثابتة (مليار جنيه)

.08

،308.02

،535.93

متوقع

النمو في الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة ()%

.37

.35

الناتج المحلي االجمالي للفرد  -باألسعار الجارية (جنيه)

27، 59.55

29،773.63

اجمالي االستثمار (كنسبة من الناتج المحلي االجمالي) ()%

1 .289

15.0

15.27

معدل التضخم  -مؤشر اسعار المستهلكين متوسط ()%

10.988

10.212

23.53

معدل التضخم  -مؤشر اسعار المستهلكين أخر الفترة ()%

11.313

13.975

29.777

1 .356

9.58

36،

يونيو -
2022

يونيو -
2023

5.31

5.56

3.55

2.76

.96

5.29

5،699.28

53،578.21

57،277.89

61،121.22

67،771.09

75،177.16

16.656

18.10

18.983

19.556

18.759

19.621

20.851

13.875

5.683

6.178

7.885

7.669

9.359

5.633

8.0 8

7.731

7.711

معدل البطالة (نسبة من القوى العاملة)

12.859

12.705

12.2 5

10.932

8.612

8.296

9.66

9.687

9.51

السكان بالمليون نسمة

89.00

91.00

95.20

97.10

99.33

101.62

103.96

106.35

108.79

الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي االجمالي ()%

3.657-

5.965-

6.086-

2.383-

3.603-

3.203-

.182-

2.913-

2.766-

المصدر :صندوق النقد الدولي ،بحوث بريميير

صفحة 9

مصر – األداء االقتصادي يف ظل االزمة واالصالحات

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
تابع االداء االقتصادي التارخيي – اإلصالحات االقتصادية وتأثري ها على مؤشرات األداء يف السنوات املاضية

تطور العجز  /الفائض االولي – ونسبته من الناتج المحلي (مليار جم)

تطور العجز الكلي – ونسبته من الناتج المحلي ا إالجمالي (مليار جم)

انخفض العجز في الميزان الكلي من  %12.5في يونيو
 2016الى ان وصل الى  %7.2في نهاية يونيو ،2020
ومتوقع ان ينخفض الى  %6.3في يونيو  ،2021وقد
أ
كان ذلك من ثمار اإلصالحات االقتصادية التي بداتها
أ
الحكومة في  .2016كما تحول العجز االولي من 86-
أ
مليار جنيه في  2016الى فائض اولي بلغ  124مليار
جنيه في  2020بنسبة الى الناتج المحلي اإلجمالي
وصلت .%2
تطور احتياطي النقد االجنبي خالل سنتين (مليار دوالر)

نمو الناتج المحلي ا إالجمالي – ربع سنوي حتى الربع الرابع 2020/2019
النمو في الناتج المحلي اإلجمالي اظهر تعافيا خالل الفترة
من سبتمبر  2016الى مارس  ،2020حيث بلغ  %5مقارنة
ب  %1.7في سبتمبر  ،2016اال انه ومع بداية جائح كورونا
سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا سالبا بنسبة  %3.1في
الربع الرابع من العام المالي  ،2020/2019ولكن
المؤشرات تشير الى تعافي الناتج المحلي اإلجمالي نسبيا
أ
في الربع االول والثاني من العام المالي ،2021/2020
وهو ما يجعل التوقعات تشير الى نسبة نمو في العام المالي
 2021تتراوح بين  %2.5الى .%4
صفحة 10

مصر – األداء االقتصادي يف ظل االزمة واالصالحات

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
تابع االداء االقتصادي التارخيي – جائحة كورونا وتأثري ها على مؤشرات األداء
تطور العجز الكلي – ونسبته من الناتج المحلي ا إالجمالي (مليار جم)

انخفضت معدالت التضخم في البالد بشكل ملموس
بعد ان وصلت الى اعلى معدل لها عقب تعويم سعر
آ
الصرف ،اال ان السياسات المالية نجحت في احتواء اثار
التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه ،وهو ما
أ
انعكس في الفترة االخيرة على وصول معدل التضخم الى
أ
أ
ادني مستوياته حيث سجل الرقم العام السعار
المستهلكين  %5.7في نوفمبر  ،2020وقد اتبع البنك
أ
المركزي سياسة تيسير نقدي بخفض اسعار الفائدة،
والتي خفضت في عام  2020بحوالي  400نقطة
أ
اساس ،ونتوقع ان يواصل البنك المركزي نفس السياسة
أ
ولكن بوتيرة ابطئ خالل االعوام القادمة

لم تكن سنة  ،2020بالسنة الجيدة على مستوى المؤشرات االقتصادية ،وذلك نتيجة جائحة كورونا وما تبعها من تداعيات واغالقات في
أ
الداخل والخارج ،وهو ما اثر على حركة التجارة والسياحة وادى الى انكماش الناتج اإلجمالي للبالد بنسبة  %3.1في الربع الرابع من العام المالي
أ
أ
 ،2020/2019كما انخفضت إيرادات السياحة بشكل كبير بنسبة  %55في النصف االول من عام  .2020اال ان مصر كانت من افضل الدول
ً
اداء على الرغم من التراجعات وذلك بفضل اإلصالحات االقتصادية التي اتخذتها الحكومة .فقد سجل العام المالي نموا قدره  %3.5تقريبا بنهاية
أ
أ
يونيو  ،2020وهو ما يعتبر ادا ًء متميزا مقارنة بالدول الناشئة االخرى التي سجلت جميعها انكماشا اقتصاديا ،باستثناء الصين .تشير ايضا
أ
المؤشرات االقتصادية في الربعين االول والثاني من العام المالي  2021/2020على تعافي في النمو يظهر نموا متوقعا في الناتج اإلجمالي بنسبة
أ
أ
أ
 %3.1سنويا ،كما سجل ايضا مؤشر مديري المشتريات انتعاشا اقتصاديا في االشهر الثالثة االخيرة من العام بعد انكماش دام  14شه ًرا.
على صعيد اخر ،يعتبر التحفظ الحالي سواء من جهتنا او من جهة المؤسسات المالية هو مستويات الديون الحالية ،خاصة الخارجية منها،
آ
حيث وصلت نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي اإلجمالي  %34.1في الربع الرابع (يونيو  ،)2020هي مازالت في المنطقة االمنة ،اال انه
أ
ومع حالة عدم اليقين بشان جائحة فيروس كورونا ووصول اللقاح وفاعليته ،وما يرتبط بذلك من استقرار في الوضع االقتصادي وعودة السياحة
ومستويات االستثمار لما كانت عليه ،يظل هناك تخوف من ازدياد الدين في السنوات القادمة وغياب مصادر التمويل البديلة.

معدالت التضخم السنوي (الرقم القياسي ،العام)

الدين الخارجي ونسبته الى الناتج ا إالجمالي (مليار دوالر)

صفحة 11

مصر – األداء االقتصادي يف ظل االزمة واالصالحات

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
توقعات االداء االقتصادي خالل  ،2021يف ظل اآلمال باحنسار اجلائحة وخماوف خروجها عن السيطرة

أ
أ
تعرض مصر كغيرها من دول العالم لصدمات شديدة في القطاعات االقتصادية في الشهور أاالولى من بداية أازمة كوروناً ،
بالرغم من ُّ
خاصة على مستوى قطاع السياحة ،إال ان االقتصاد المصري استطاع امتصاص تداعيات االزمة
الجاري أ
أ
أ
َّ
وبدا في ُّ
إال ان توقعات النمو لالقتصاد
التحسن التدريجي بشكل اسرع من غيره من اقتصاديات الدول الناشئة .وفي الوقت الذي توقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في االقتصاد العالمي بنسبة  %3خالل العام
المصري كانت أاك ثر ً
نموا ً
توقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصاد مصر ً
تفاؤال ،إذ َّ
موجبا بنسبة  %2في عام  ،2020و %2,8عام .2021
أ
أ
أ
أ
أ
أ
اكد التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس االمريكية ،إحدى اكبر المؤسسات المالية العالمية ،في سبتمبر  ،2020ان السوق المصري شهد خالل االشهر القليلة االخيرة عودة العديد من االستثمارات التي خرجت في
أ
أ
تحسن تحويالت المصريين العاملين بالخارج خالل الفترة المقبلة ،وانتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من عام  2021بعدما أتا َّثر ً
فترات سابقة ،كما َّ
توقع ُّ
سلبا بتداعيات فيروس كورونا .وا َّكد التقرير ان الجنيه
المصري سيظل ً
قويا مع اتجاه تصاعدي ،في ظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة إلى البالدَ ،وت َّوقع التقرير استقرار معدل التضخم عند حوالى  %4,5خالل الشهرين المقبلين ،وهو معدل أاقل من مستهدف البنك المركزي
أ
أ
أ
أ
المصري ،فيما اشار التقرير إلى ان معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من ادوات الدين البالغ حوالى  %6,5و %6,7من بين المعدالت االك ثر جاذبية على مستوى العالم ،مقارنة بمعدالت بين  %1و %0,5التي تقدمها
أ
أ
أ
المناظرة ،ما يعزز من ُّ
توجه المستثمرين االجانب تجاه مصر والتوقعات بشان التدفقات االجنبية.
الدول ِ
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Hundreds

أ
اما على مستوى الوكاالت المتخصصة بالتصنيف االئ تماني ،فقد توقعت وكالة فيتش نجاح مصر في زيادة
أ
أ
احتياطيات النقد االجنبي خالل السنوات المقبلة بما يك في لتغطية الواردات لمدة ال تقل عن  6اشهر حتى عام
أ
 ،2024كما توقعت كذلك ان يبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات  47,7مليار دوالر عام ،2020
أ
أ
لتواصل االرتفاع حتى تصل إلى  55,3مليار دوالر عام  ،2024وقد اشارت الوكالة إلى ان الجنيه المصري جاء
أ
أ
أ
ضمن أافضل عمالت أاالسواق الناشئة أا ً
داء حتى اغسطس  ،2020مؤكدة انه شهد استقرا ًرا امام الدوالرُ ،متوقعة
أ
أان يظل مستق ًرا ً
نسبيا حتى نهاية عام  ،2020على الرغم من تراجع عمالت االسواق الناشئة بشكل حاد .وكانت
أ
أ
الوكالة قد اعلنت في يوليو  2020عن اإلبقاء على التصنيف االئ تماني لمصر بالعملتين المحلية واالجنبية كما
هو دون تعديل عند مستوى  +Bمع اإلبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لالقتصاد المصري
أ
ومن المتوقع ان يصل إجمالي االحتياطيات الدولية في مصر إلى  40,1مليار دوالر عام  ،2021/2020وإلى
 51مليار دوالر عام  ،2025/2024طبقا لصندوق النقد الدولي .وان تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34,7
مليار دوالر خالل عام  ،2021/2020وإلى  76,2مليار دوالر خالل عام  .2025/2024كما انه من المتوقع
أ
طبقا لتقديرات صندوق النقد ان يصل صافي االستثمار االجنبي المباشر إلى  5,5مليار دوالر خالل عام
أ
 ،2021/2020وإلى  17,1مليار دوالر خالل عام  ،2025/2024الجدير بالذكر ان االستثمار االجنبي المباشر
كان قد سجل  1.5مليار دوالر في الربع الرابع ( ،2020/2019يونيو)2020-
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تاريخي

المصدر :صندوق النقد الدولي

صفحة 12

البورصة املصرية  2020 -تاثريات واضحة لكورونا

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
صافي تعامالت المستثمرين خالل عام 2020

صافي تعامالت المستثمرين منذ بداية 2021

تتنافس مصر مع كل من بلغاريا وكوستاريكا وموريشيوس
أ أ
وجامايكا على لقب اسوا بورصة على مستوى العالم – إذ انخفض
مؤشر البورصة الرئيسي  EGX30بنسبة  %22خالل عام .2020
أ
أ
ومن بين االسواق الكبيرة التي يمكن االستثمار بها ،ادرج مؤشر
أ أ أ
مورنينج ستار البورصة المصرية كصاحبة ثالث اسوا اداء على
مستوى العالم بعد البرازيل وكولومبيا ،ولكن تتقدم على كل من
على المجر وبيرو.
أ
وعلى مستوى المنطقة ،جاءت بورصة الكويت لالوراق المالية (-
 )%12.6وسوق دبي المالي ( )%8.7-في المركز التالي بين
أ
أ أ أ
أ
االسواق االسوا اداء ،وتراجع ايضا مؤشر ناسداك دبي بنحو
أ
 ،%2.7في حين كان سوق االسهم السعودية ( ،)4.3%+وبورصة
أ
أ
ابو ظبي لالوراق المالية ( )0.5%+كلها في طريقها إلنهاء العام في
المنطقة الخضراء.
أ
خرج االجانب من السوق في بداية تفشي الوباء وظلوا خارج
السوق إلى نهاية العام تقريبا.
أ
وقد انسحب االجانب من السوق ،بل من جميع االسواق
أ
الناشئة .مع ظهور موجة البيع المك ثف التي شهدتها االسواق
أ
أ
الناشئة وتعرضت مصر لتاثيراتها مثل كل االسواق الناشئة
أ
االخرى .وبحلول منتصف شهر مارس ،كان المؤشر الرئيسي
أ
للبورصة قد انخفض باك ثر من  %37منذ بداية العام ،وظل
أ
المستثمرون االجانب في معظمهم على الهامش منذ ذلك الحين.
أ
أ أ أ
أ
وكان من الممكن ان يكون االمر اسوا من ذلك بك ثير ،إال ان
أ
تدخل البنك المركزي بإطالق برنامج لشراء االسهم زاد من اإلقبال
أ
المحلي على التداول في السوق وسط االجواء القاتمة في ذلك
أ
الوقت .وسجل المستثمرون االجانب صافي بيع خالل العام
أ
الماضي ،اال ان المؤشرات االولية لعام  2021تشر الى عودة
أ
أ
االجانب مرة اخرى حيث سجلوا صافي شراء منذ بداية العام وحتى
 18يناير .2021

مؤشر اي جي اكس  – 30خالل العام 2020

مؤشر اي جي اكس  70متساوي االوزان خالل 2020

صفحة 13

البورصة املصرية  -مؤشرات السوق املصري

التقرير االستراتيجي – عام  - 2021امال ومخاوف
هوامش االرباح للسوق المصري على مدار 2020-2016

ربحية السهم (متوسط مجمع) للسوق  2020-2016ربع سنوي ،والنمو

أ
اثرت جائحة كورونا على
أ أ
اداء ارباح الشركات
المصرية السيما المقيدة
منها في البورصة ،وقد
أ
سجلت ارباح الشركات
مجمعة تراجعا ملحوظا مع
أ
بداية الربع االول من
 ،2020حيث تراجعت
أ
اإليرادات ،وهوامش االرباح
بشكل ملحوظ كما هو مبين
على الرسم يمينا ،اال نه مع
بداية الربع الثالث من
 ،2020ظهرت بعض اثار
التعافي مع تراجع عمليات
االغالق وعودة النشاط
االقتصادي مما انعكس
أ
ذلك على ارباح الشركات .اال
انه مازالت ربحية الشركات
دون مستويات ما قبل
الجائحة.

مضاعف الربحية المتوسط للسوق المصري (وسيط) 2016-2020

مضاعف القيمة الدفترية للسوق المصري (متوسط مجمع) 2016-2020

يتداول السوق المصري حاليا
على مضاعف ربحية يبلغ
متوسطه  9.8مرة ،بينما يبلغ
أ
مضاعف الربحية لالسواق
أ
أ
الناشئة "ام اس سي اي"
الحالي ( 12شهر) بنهاية
ديسمبر  2020حوالي 28.86
× ،ويبلغ المتوقع له ،×15.11
مما يعني ان السوق المصري ال
أ
أ
يزال ارخص من االسواق
أ
الناشئة االخرى.
في نفس السياق يبلغ مضاعف
القيمة الدفترية للسوق
المصري  ×1تقريبا ،وهو اقل
من متوسط المضاعف للسوق
في السنتين الماضيتين
()2018،2019

وعلى مستوى التوقعات المستقبلية ،يبقي تطور موقف أازمة جائحة كورونا ُمحد ًدا ُم ً
هما سيرسم شكل تطور االقتصاد المصري خالل الفترة المقبلة وبالتبعية حركة البورصة المصرية ،ففي حالة َ
دخل العالم ،ومصر معه ،موجة
ِ
أ
ثانية قوية من الجائحة فإن هذا سيجعل من قوة صمود االقتصاد المصري امام هذا التحدي محل شك ،اما إذا نجح اللقاح في كبح جماح الجائحة فقد تكون النتائج إيجابية على عام  ،2021وعلى كل فإننا نتوقع نشاطا وتعافيا
آ أ
أ
جيدا للسوق المصري في النصف االول من  2021ما لم تظهر مفاجات اخرى.
صفحة 14

القطـاعات واالسهم المستهدفة

صفحة 15

قطاع الخدمات المالية
البنوك
خدمات مالية غير مصرفية

▬ البنوك
بنك فيصل اإلسالمي المصري ()FAIT
مصرف ابوظبي اإلسالمي ()ADIB

▬ اخلدمات املالية غري املصرفية
بايونيرز القابضة لالستثمارات ()PIOH
الملتقى العربي لالستثمارات ()AMIA

صفحة 16

قطـاع البنوك

يعبر القطاع اكـثر صالبة من نظراؤه في الخارج

أ
أ أ
يتميز قطاع البنوك في مصر بالصالبة والتطور خالل العقدين الماضيين ،حيث انه اقل القطاعات تاثرا باالحداث العالمية مقارنة بنفس القطاع في االسواق
االخرى
أ
أ
أ
بلغت معدالت ك فاية راس المال للبنوك المصرية مجمعة في نهاية يونيو  2020حوالي  ،%20.1اي اعلى بفارق معتبر عن الحد االدنى لبازل  IIIالبالغ
 ،%10.5وهو ما يشير الى قوة البنوك المصرية
وصل معدل العائد على حقوق المساهمين للبنوك مجمعة في يونيو  2020نسبة ( %30.9ارتفاعا من  %21.5في الفترة المماثلة من العام الماضي) وهي
اعلى نسبة خالل خمس سنوات طبقا لبيانات البنك المركزي.
أ
نسبة القروض الى الودائع بلغت  %47.1في يونيو  ،2020ارتفاعا من  %46.7في  ،2019ونعتقد بان تحافظ النسبة على مستواها الحالي او تزيد قليال
أ
مدفوعة بانخفاض اسعار الفائدة والتي قد تشجع الشركات واالفراد على االقتراض إلتمام التوسعات والخطط المستقبلية
أ
أ
أ
اجمالي قيمة القروض زادت في الثماني اشهر االولى من عام  2020بنسبة  %20.5من يناير الى اغسطس  ،2020لتصل الى  2,270مليار جنيه ،ما يشير
أ
الى زيادة االقتراض ،والتي نعتقد انها مدعومة بانخفاض اسعار الفائدة من البنك المركزي.
أ
أ
حيث انخفضت اسعار االقراض لدى البنك المركزي في عام  2020وحده بحوالي  400نقطة اساس من  %13.25في نوفمبر  2019الى  %10.25في مارس
أ
أ
أ
 ،2020بحوالي  300نقطة اساس ،ثم ب  50نقطة اساس في سبتمبر  ،2020ثم ب  50نقطة اخرى في نوفمبر  ،2020لتصل الى  %9.25حاليا

اجمالي التسهيالت االئتمانية \ الودائع 2020 -

مستويات ربحية البنوك ()2020 - 2016

أ
أ
أ
على صعيد اخر تعتبر متطلبات البنك المركزي للحد االدنى لراس المال والبالغة  5مليار جنيه (مقابل  500مليون جنيه قديما) احد العوامل التي من
أ
الممكن ان تؤثر على قرارات االحتفاظ بارباح البنوك.
أ
أ
يعتبر قانون الضرائب الجديد والخاص باذون الخزانة احد اهم العوامل المؤثرة على ارباح البنوك في العام الحالي وما يليه ،خاصة في ظل ارتفاع االستثمارات
في اذون الخزانة لدى البنوك

المحفزات

احصائيات قطاع البنوك في مصر

أ
أ
▪ المزيد من التيسير للسياسة النقدية والخفض المتوقع في اسعار الفائدة من شانه
تشجيع الشركات على تمويل التوسعات االستثمارية المتوقفة لديها
▪ انخفاض نسبة االحتياطيات المطلوبة من البنك المركزي ( 14%حاليا) تتيح الفرصة
أ
للودائع لالستخدام في مزيد من االستثمار وبالتالي ارتفاع االرباح
▪ زيادة معدل مشاركة البنوك اإلسالمية في االقتصاد والمشروعات يعزز من مراكز
تلك البنوك

مستوى جودة القروض ()2020 – 2016

المخاطر
▪
▪
▪
▪

أ
االنخفاض المتتالي في اسعار الفائدة يعتبر سالح ذو حدين فبجانب تشجيعه
لالقتراض ،فهو يعرض هامش الربح الى االنخفاض في البنوك.
وجود قيود من البنك المركزي على البنوك قد تحد من ربحيتها.
أ
المنافسة الحالية من طرق التمويل االخرى من المؤسسات المالية غير المصرفية
أ
(امثلة التاجير التمويلي والتمويل االستهالكي والتخصيم)
قرار البنك المركزي وقف التوزيعات النقدية للمساهمين بسبب جائحة فيروس
أ أ
كورونا ،قد يؤثر على اسعار اسهم البنوك.

المصدر :البنك المركزي المصري ،بحوث بريميير

صفحة 17

أ
أ أ
أ
أ
أ
بتوزيع اسهم القطاع ما بين  4اجزاء يتضح ان اسهم ال  7بنوك الواقعة في الربع الشمالي االعلى افضل االسهم من حيث العائد
أ
أ
أ
على حقوق المساهمين مقارنة بمضاعف القيمة الدفترية المنخفض ،ويعتبر اسهم ابوظبي وفيصل من االسهم صاحبة االداء
المالي الجيد وتتداول اقل من قيمها الدفترية.
أ
يبلغ متوسط مضاعف الربحية للبنوك العاملة في مصر والمقيدة في بورصة مصر لالوراق المالية ( 13بنك)  3.85مرة ،وهو ما
يجعل مضاعفي ربحية السهمين ابوظبي وفيصل في منطقة جذابة.

اسهم البنوك طبقا لمضاعف القيمة الدفترية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل
30%

SAUD
HDBK

25%
20%

QNBA

العائد على حقوق المساهمين

COMI

15%

ADIB

NBKE EXPA

UNBE

CANA

10%

FAIT

إضافة الى ذلك ،متوسط مضاعف القيمة الدفترية لمجموعة البنوك يبلغ  0.72مرة ،بينما يبلغ مضاعف القيمة الدفترية لسهم
أ
فيصل اإلسالمي  0.40مرة ،وسهم ابوظبي اإلسالمي  0.45مرة ،اي اقل بحوالي من  %38الى  %43عن متوسط القطاع.
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2.00
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مضاعف القيمة الدفترية

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – بنك فيصل؛ FAIT
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سعر اال الق

حاليا يتداول سهم
فيصل على مضاعف
ربحية يقع في نطاق من
 2الى  3مرة ،في الفترة
من ابريل  2018حتى
آ
االن ،بينما كان يتداول
سابقا ( )2017في نطاق
من .4-3
وتاريخيا في الفترة من
بداية يناير الى ديسمبر
 2014كان يتداول في
نطاق  4-2مرة.

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – مصرف ابوظبي؛ ADIB
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تشير نطاقات مضاعفات الربحية الى تدني سعر االسهم الحالية للبنكين مقارنة بمضاعفاتهم التاريخية

7

5.5

4

2.5

1

يتداول سهم ابوظبي
اإلسالمي حاليا في نطاق
مضاعف ربحية يبلغ
مداه من  1مرة الى 2.5
مرة ،في الفترة من
أ
اك توبر  2018حتى
تاريخه.
بينما كان نطاق مضاعف
الربحية للسهم تاريخيا
بين  7-5مرة بين يناير
 2014الى يونيو .2015

سعر اال الق

صفحة 18

قطـاع البنوك من القطاعات المتماسكة ،والتي نعتقد بانها تجاوزت االزمة الحالية الخاصة بجائحة فيروس كوفيد 19-بصالبة واداء جيد مقارنة ببعض القطاعات االخرى ،والتي تاثر ارباحها بشكل كبير.
وفي ظل سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي والتي نعتقد ان تمتد للسنتين القادمتين ،نتوقع زيادة االعتماد على البنوك في تمويل المشروعات المختلفة واالستفادة من انخفاض الفوائد،
وبالتالي زيادة نشاط البنوك خصوصا في ظل قوة المؤشرات االقتصادية الكلية ومع عودة النشاطات االقتصادية لمعدالتها الطبيعية بد انحسار الجائحة.
على صعيد التقييم ،تعطي صفقة استحواذ بنك ايه بي سي على بنك بلوم مصر والتي تم تنفيذها على مضاعف قيمة دفترية بلغ  1.42مرة ،وهو اعلى بكـثير من مضاعفات البنوك المختارة والتي تتداول
على مضاعفات قيمة دفترية اقل من الواحد ،اي اقل من القيمة الدفترية للبنوك.
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)

بنك فيصل ا إالسالمي المصري
()FAIT

مصرف ابوظبي ا إالسالمي – مصر
()ADIB

12.30
5,414.42
-7.31%
-1.84%
1,755.74
14.75
9.46

11.97
2,394.00
-8.90%
-0.91%
2,537.59
13.21
8.47

مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش ص .الدخل من العائد والمبيعات الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

2.39
0.40
16.55%
10.43%
38.64%
19.39%

2.17
0.46
21.42%
0.00%
40.39%
14.43%

السهم

صفحة 19

بنك فيصل االسالمي املصري (باجلنيه) – FAIT

المخاطرة | متوسطة

سعر السهم اقل من قيمته العادلة | مضاعف القيمة الدفرتية  ، 0.40معدل عائد على التوزيعات عايل  -نقدر مدى سعري للقيمة العادلة للسهم عند  35.2 –31.0جنيه للسهم
أاهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
العائد ع .اجمالي االصول

السهم

مؤشر ()EGX30

 -/+المؤشر

2.39

10.60

%77. 1-

%10. 3

%5.00

%5. 3

0. 0
%16.55
%1.9

القطاع
3.
%7.17

المرابحات والمضاربات\الودائع
هامش العائد
نسبة الك فاءة

 -/+القطاع
%30. 0%3.26
%10.63
% .10
%22.02

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

6.92
440.20
3,046.67
5، 1 . 2

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

12.30
1 .75
9. 6
1.756

%59.78

يعتبر سهم فيصل بالجنيه رخيص مقارنة بقيمته الدفترية اذ يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.40مرة ،اخذا في االعتبار ان معظم اصول البنك هي اصول مالية.
يبلغ مضاعف الربحية للسهم  2.39مرة (اقل ب  %30من متوسط مضاعف البنوك في البورصة المصرية البالغ  3.44مرة)
يبلغ هامش العائد (ما يوازي  NIMفي البنوك التجارية) حوالي  ،%4.1وهي نسبة مقبولة اذ يعتبر الهامش االعلى من  %3هامش جيد
أ
تبلغ نسبة الك فاءة (اجمالي مصروفات البنك باستثناء تكاليف العوائد \ اجمالي االيرادات) الخر  12شهر المنتهية في يونيو  ،2020حوالي  ،%22وهي نسبة معقولة
وجيدة ،كلما كانت النسبة اقل من  ،%50كلما كانت الك فاءة اعلى ،ويتمتع البنك بنسبة اقل ك ثيرا من ال .%50
أ
على صعيد اداء ايرادات البنك ،حققت االيرادات متوسط مركب للنمو خالل االربع سنوات من  2019- 2016بلغ  ،%18ومتوسط نمو مركب لالرباح خالل نفس
الفترة بلغ  .%26وبلغ متوسط هامش الدخل من االيرادات والمبيعات  %37خالل نفس الفترة.
نقدر قيمة عادلة للسهم ً
بناء على مضاعف قيمة دفترية يبلغ ( ×1.0اخذا في االعتبار صفة االستحواذ على بلوم مصر) عند  31.03جنيه للسهم بارتفاع قدره
 %152عن سعر السوق الحالي
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

ص .الدخل م .العائد والمبيعات (مليون جم) و ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 20

مصرف ابوظيب االسالمي مصر – ADIB

المخاطرة | متوسطة

سعر السهم اقل من قيمته العادلة | مضاعف القيمة الدفرتية  ، 0.46معدل عائد على ح .املسامهني عايل -نقدر قيمة عادلة للسهم عند  25.8جنيه للسهم ؛ %116+
أاهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
العائد ع .اجمالي االصول

السهم
2.17
%0.00
0.46
%21.42
%1.56

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
3.44
%79.57%7.17
-المرابحات والمضاربات\الودائع
هامش العائد
نسبة الك فاءة

 -/+القطاع
%37.05-%67.99
%5.20
%36.39

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
200.00
2,000.00
2,394.00
%28.39

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

11.97
13.21
8.47
2.538

يعتبر سهم ابوظبي رخيص مقارنة بقيمته الدفترية اذ يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.46مرة ،اخذا في االعتبار ان معظم اصول البنك هي اصول مالية.
يبلغ مضاعف الربحية  2.17مرة (اقل ب  %37من متوسط مضاعف البنوك في البورصة المصرية البالغ  3.44مرة)
يبلغ هامش العائد (ما يوازي  NIMفي البنوك التجارية) حوالي  ،%5.2وهي نسبة مرتفعة اذ يعتبر الهامش االعلى من  %3هامش جيد
أ
تبلغ نسبة الك فاءة (اجمالي مصروفات البنك باستثناء تكاليف العوائد \ اجمالي االيرادات) الخر  12شهر المنتهية في سبتمبر  ،2020حوالي  ،%36.4وهي نسبة مقبولة ،كلما كانت
النسبة اقل من  ،%50كلما كانت الك فاءة اعلى.
أ
على صعيد اداء ايرادات البنك ،حققت االيرادات متوسط مركب للنمو خالل االربع سنوات من  2019- 2016مرتفع بلغ  ،%34ومتوسط نمو مركب لالرباح خالل نفس الفترة بلغ .%46
وبلغ متوسط هامش الدخل من االيرادات والمبيعات  %43خالل نفس الفترة.
أ
بينما في التسعة أاشهر االلى من  ،2020حقق البنك نموا في االيرادات قدره  ،%5على الرغم من الجائحة ،ال ان صافي االرباح تراجعت  %19نتيجة زيادة خسائر االئ تمان والتي كانت أاحد
اسباب جائحة فيروس كورونا وتبعاتها على بعض عمالء البنك.
نقيم البنك في ضوء صفقة االستحواذ االخيرة على بنك بلوم مصر والتي كان مضاعفها الدفتري  ×1.42عند  25.8جنيه للسهم (على مضاعف قيمة دفترية  )×1.0اقل بـ  %29من
مضاعف الصفقة

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

ص .الدخل م .العائد والمبيعات (مليون جم) و ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 21

قطـاع الخدمات المالية غي المصرفية

الدعم الحكومي للقطاع يعزز من معدالت نموه

بشكل عام شهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على مدار السنوات الخمس الماضية ازدهارا بشكل ملحوظ على كافة جوانبه ،حيث اولت الحكومة
المصرية االهتمام بهذا القطاع من حيث الدعم المباشر ومن حيث اصدار القوانين والتشريعات التي تسهل وتنشط من ازدهار هذا القطاع.
أ
أ
وقد ظهر اثر ذلك جليا على تطور ارقام هذه القطاعات كما هو واضح من الرسومات ،حيث حقق على سبيل المثال قطاع التاجير التمويلي نموا ملحوظا في
أ
أ
قيمة عقود التاجير على مدار الفترة من  2016وحتى  2019بلغ متوسطه  %43سنويا ،وقد بلغت عقود التاجير التمويلي المنفذة خالل العام  2019حوالي
 56مليار جنيه.
أ
على صعيد التمويل متناهي الصغر بلغت قيمة العقود المنفذة حتى اك توبر عام  2020حوالي  18.2مليار جنيه بنمو تراكمي بلغ ثالث اضعاف المحقق في
عام  ،2016وهو ما يشير الى حجم الزيادة واالهتمام بهذا القطاع.
أ
على صعيد سوق المال (االسهم والسندات) ،شهد عام  2020تراجعات حادة لمؤشرات البورصة نتيجة جائحة كورونا في مارس  ،2020اال انه مع االمل
في ظهور اللقاح وعودة النشاط االقتصادي نتوقع عودة النشاط للقطاع مرة اخرى في  ،2021مدعوما بسياسات التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي،
أ
ومدعوما ايضا بعمليات الطرح المتوقعة للشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة المعلن عنها في ديسمبر .2020
تم اختيار سهمين من بين أاسهم القطاع المالي وهم؛ سهم بايونيرز ( ،)PIOHوسهم الملتقى العربي (ً ،)AMIA
بناء على اجراء مقارنة بين المؤشرات
أ
أ
أ
أ
المالية االساسية والتي اظهرت انخفاض تلك االسهم عن قيمتها العادلة ،وبالتالي يوجد بها احتمال صعود ،وقد قمنا بتقييم االسهم بطرق مختلفة إليجاد
القيمة العادلة لهم.
أ
اال ان تلك بعض االسهم تنطوي على مخاطرة مرتفعة نظرا الرتفاع مستوى الديون فيها الى حقوق الملكية الى نسبة  4.5الى  5مرة ،وعليه نوصي بالشراء
مع اعتبار مخاطر مرتفعة

احصائيات الخدمات المالية غير المصرفية
قيمة عوق التاجير التمويلي حتى اكـتوبر 2020

محفظة التمويل متناهي الصغر تراكمية حتى 2020-10

التمويل العقاري

المحفزات

المخاطر

أ
▪ المزيد من التيسير للسياسة النقدية والخفض المتوقع في أاسعار الفائدة من شانه ▪ قيود هيئة سوق المال على الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية قد يؤثر
على أارباحها وايراداتها
تشجيع الشركات على تمويل التوسعات االستثمارية المتوقفة لديها وتشجيع االفراد
أ
على التمويل االستهالكي.
خرى
▪ الدخول في موجة ا من فيروس كورونا ،او خروج الوضع عن السيطرة قد
أ
أ
يضر بشكل رئيسي بقطاع الخدمات المالية واالستثمارات
▪ قانون التاجير التمويلي والتخصيم الجديد من شانه تنظيم عملية الدخول الى السوق
وبتالي تنظيم الزيادة من المستثمرين الجدد
▪ المنافسة الحادة ين الشركات العاملة في المجال قد يحد من الربحية ،ويخفض
أ
أ
من هوامش االرباح.
▪ مؤشرات عودة الحياة الى طبيعتها وانحسار جائحة كورونا سوف يكون له اثر على رواج
أ
نشطا الخدمات المالية واالستثمار خصوصا في االسواق الناشئة
المصدر :الهيئة العامة للرقابة المالية ،بحوث بريميير

صفحة 22

اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل
30%
25%

EKHO

20%

AIH

SRWA

CICH
BINV
ICLE
HRHO

10%

PIOH
SEIG

AMIA

5%
0%
20

18

16

12

14

المنطقة االضعف

10

مضاعف الربحية

8

6

4

2

0

جنيه
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يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016
أكتوبر 2015
يوليو 2015
أبريل 2015
يناير 2015
أكتوبر 201
يوليو 201
أبريل 201
يناير 201

العائد على حقوق المساهمين

15%

ATLC

أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء يتضح ان
أ
اسهم القطاع الثالثة
الواقعة في الربع
أ أ
الشمالي االعلى افضل
أ
االسهم من حيث العائد
على حقوق المساهمين
مقارنة بمضاعف ربحية
منخفض ،ويعتبر سهم
ارابيا انفستمنت من
أ
أ
االسهم صاحبة االداء
المالي الجيد وتتداول
على مضاعف ربحية
منخفض.

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – الملتقى العربي؛ AMIA

21

17

13

9

5

سعر اال الق

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – بايونيرز؛ PIOH
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يعتبر سهم الملتقى
العربي في نطاقه
التاريخي لمضاعف
الربحية ،على الرغم من
ان السهم يتداول اقل
من قيمته الدفترية
الحالية ،اذ يبلغ
مضاعف القيمة الدفترية
 0.66مرة بينما يبلغ
متوسط القطاع 1.14
مرة

سعر اال الق

يتداول سهم ابوظبي
اإلسالمي حاليا في نطاق
مضاعف ربحية منخفض
جدا مقارنة بالنطاق
لتاريخي ،حيث يبلغ
مداه من  3مرة الى 5
مرة ،في الفترة من
آ
أ
اك توبر  2018حتى االن.
بينما كان نطاق مضاعف
الربحية للسهم تاريخيا
اعلى من  7مرة.

صفحة 23

قطـاع الخدمات المالية واالستثمارات المتنوع ة يعتبر قطاع واعد بشكل عام ،وقدد حققت اقسام القطاع نموا عاليا على مدار الخمس سنوات الماضية ويتوقع ان تحقق المزيد من النمو بعد انحسار اثار
جائحة كورونا .الشركات ذات التنوع في االستثمارات ما بين قطاعات الخدمات المالية والصناعية والعقارية هي مستهدفنا نظرا لتنوع مصادر دخل هذه الشركات واعتمادها على اكـثر من صناعة .ويعتبر
تقييم اصول تلك الشركات ووجود فارق بينها وبين السعر الحالي هو العامل االساسي في التوصية بشراء تلك االسهم
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط قيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

بايونيرز القابضة
()PIOH

الملتقى العربي لالستثمارات
()AMIA

4.08
4,303.61
%14.8%4.9
14,942.22
4.79
2.63

17.1
513.00
%56.0
%6.8
1,509.49
21.16
7.64

4.97
0.57
%11.50
%0.00
%31.26
%16.84

9.32
0.75
%8.06
%11.70
%32.12
%13.01

صفحة 24

بايونريز القابضة لالستثمارات املالية – PIOH

المخاطرة | متوسطة

تبلغ قيمة الشركة بناءً على القيمة السوقية الصوهلا  7.45جنيه للسهم |  %83+اعلى من سعر اسهم احلايل ،ويتداول السهم على مضاعف رحبية  4.97مرة |  %53اقل من متوسط القطاع
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
4.97
%0.00
0.57
%11.50
1,990.13-

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
10.66
%53.08%5.85
-الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%53.35-0.54
1.42
%46.24-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

5.00
1,054.81
5,274.03
4,303.61
%39.93

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

4.08
4.79
2.63
14.942

بايونيرز تتميز بتنوع استثماراتها ما بين القطاعات المختلفة من صناعي وعقاري ومالي ،وتستحوذ ايرادات القطاعات الثالث على  %50.1لقطاع العقارات ،و%49
للقطاع الصناعي ،و %1لقطاع الخدمات المالية من اجمالي ايرادات عام .2019
تبلغ قيمة الشركة ً
بناء على التقييم السوقي الصولها المقيدة في بورصة مصر  10مليار جنيه ما يعادل  7.45جنيه للسهم بعد االستحواذات االخيرة للشركة
على اسهم الشركات التابعة ،اي اعلى بنسبة  %83من سعر السهم الحالي (مع تضمين باقي االستثمارات الغير مقيدة في البورصة بالقيمة الدفترية)
يتداول السهم حاليا على مضاعف ربحية يبلغ  4.97مرة ،اي اقل ب  %53من قطاع الخدمات المالية ،واقل بنسبة  %53من مؤشر اي جي اكس .30
يتداول السهم تحت قيمته الدفترية اذ يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.57مرة
آ
تعتبر مؤشرات الديون والسيولة في الحدود االمنة كما يظهر من مؤشرات السيولة والديون عاليه ،اذ تبلغ نسبة الديون الى حقوق المساهمين للشركة المجمعة
أ
 0.54مرة ،بينما تبلغ سنبة السيولة  1.4مرة (اعلى من الحد االدنى بالنصف تقريبا.
تسعى حاليا الشركة الى تقسيم المجموعة الى ثالث شركات متخصصة في القطاعات اتي تعمل بها وهي؛ شركة صناعية ،وشركة عقارية ،وخدمات مالية ،وسوف
يتم طرحهم في البورصة المصرية
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 25

امللتقى العربي لالستثمارات AMIA -

المخاطرة | مرتفعة

قيمة عادلة تبلغ  30.7جنيه للسهم |  %80+اعلى من سعر السهم احلايل  -السهم يتداول اقل من قيمته الدفرتية  -تنوع يف اإليرادات --اال انه ذو خماطر مرتفعة نظرا الرتفاع نسبة الديون اىل ح .املسامهني
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
9.32
%11.70
0.75
%8.06
3,189.13-

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
10.66
%12.12%5.85
%6.70
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%12.61%5.85
4.96
0.96
%621.66-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
30.00
300.00
513.00
%13.48

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

17.10
21.16
7.64
1,509

تستثمر شركة الملتقى العربي لالستثمارات في قطاعات عدة هي االستثمار العقاري والزراعي والصناعي والخدمات المالية ولديها استثمارات مقيدة بالبورصة امثلة شركة
أ
العربية للصناعات الهندسية ،وشركة التوفيق للتاجير التمويلي ،كما ان لديها استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة في كل من البنك التجاري الدولي وشركة مينافارم
أ
لالدوية
أ
أ
يعتبر قطاع التاجير التمويلي هو المصدر الرئيسي لإليرادات في الشركة اذ بلغت ايراداته في التسعة اشهر المنتهية في مارس  2020حوالي 368مليون جنيه بنسبة استحواذ
من اجمالي االيرادات بلغت  .%79.5وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا اال ان الشركة استطاعت تحقيق المحافظة على حجم اإليرادات التي بلغت  463.5مليون جنيه،
كما حققت نمو في مجمل الربح وصل الى  %19مقارنة بنفس الفترة من عام .2019
تبلغ قيمة الشركة العادلة  30.73جنيه للسهمً ،
بناء على القيمة السوقية الصول الشركة المقيدة في البورصة المصرية با إالضافة الى القيمة العادلة الراضي الشركة،
وتتمثل اكبر اصول الشركة في؛ قطاع التاجير التمويلي (التوفيق للتاجير التمويلي) تستحوذ على  %32من قيمة الشركة ،يليه ارض تملكها الشركة في الماظة تبلغ
مساحتها  16,399متر يبلغ متوسط سعر المتر طبقا إالفصاح الشركة  13الف جنيه وتمثل قيمة االرض  %23من قيمة الشركة .ويبلغ سعر السهم الحالي  17.1جنيه،
اي ان القيمة العادلة اعلى بنسبة  %80منه.
اال ان معدل المخاطرة للشركة مرتفع ،اذ تبلغ نسبة الديون الى حقوق الملكية  5مرات وهو معدل مرتفع يجعل السهم في منطقة المخاطر المرتفعة
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 26

▬

القطاع الصناعي

أ
االسمدة الكيماوية
المنتجات الصناعية
أ
الموارد االساسية
النقل والشحن

األمسدة الكيماوية
أ
أ
ابوقير لالسمدة والصناعات الكيماوية ()ABUK
المالية والصناعية المصرية ()EFIC
أ
مصر إلنتاج االسمدة – موبكو ()MFPC
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما ()EGCH

▬

املنتجات الصناعية
جى بى اوتو ()AUTO
السويدي الك تريك ()SWDY

▬

املوارد االساسية
حديد عز ()ESRS

▬

النقل والشحن
القناة للتوكيالت المالحية ()CSAG
اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ()ALCN
صفحة 27

قطـاع االسمدة الكيماوية
ارتفاع المعروض على الطلب من اهم سمات قطاع االسمدة في السنوات القادمة

أ
تتوقع منظمة االسمدة العالمية " "IFAان ينخفض الطلب على االسمدة في العام المالي  ،2020بنسبة  %2.9مدفوعا بانخفاض اكبر في االسمدة البوتاسية
بنسبة  %4.5وبانخفاض  %3.5في االسمدة الفوسفاتية .بينما يعاود الطلب االرتفاع مجددا في العام  2021بنسبة نمو تبلغ  %2.6ثم  %1.5للعام .2022

االحصائيات العالمية المتوقعة لالسمدة
الطلب من االسمدة على مدار السنوات من 2022-2016

تبلغ الطاقة االنتاجية العالمية للعناصر الغذائية (النيتروجين ،الفوسفات ،البوتاس) بنهاية عام  2019حوالي  314مليون طن ،بينما يبلغ حجم العرض
أ
أ
 262مليون طن ،طبقا لبيانات منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة الصادرة في "تقرير افاق االسمدة العالمية حتى "2022اي بمعدل تشغيل يبلغ .%84
نتيجة للنمو العالمي المتواضع المتوقع للطلب على االسمدة بواقع  %0.9سنويا خالل السنوات الخمس القادمة ومع وجود اضافات على الطاقة االنتاجية
أ
والعرض من االسمدة خالل نفس الفترة والتي متوقع ان تنمو بنسبة  %1.9سنويا ،يمكن القول ان سوق االسمدة سوف يستمر متاثرا بالعرض لفترات طويلة
ويظل هناك فائض في االنتاج.
أ
أ
أ
أ
أ
ً
بناء على ذلك يتوقع ان تنخفض اسعار االسمدة بشكل كبير في عام  ،2020حيث يتوقع البنك الدولي انخفاض اسعار االسمدة بمتوسط  %11.6عن االسعار
أ
أ
في .2019اال انه ومع بنهاية  2020وبداية  2021بدات اسعار اليوريا في االرتفاع وقد سجلت ار ً
تفاعا بلغ حوالي  %33سنويا في يناير 2021
أ
حوالي  %50من انتاج مصر من االسمدة النيتروجينية تباع محليا للدولة مقابل سعر مدعم بحوالي  %20اقل من السعر الحر ،وبالتالي فان نصف اإلنتاج
أ
مضمون بيعه بينما النصف االخر يباع باالسعار الحرة او يصدر الى الخارج.
أ
أ
القطاع الزراعي في مصر مستهلك بشكل كبير لالسمدة الكيماوية حيث تبلغ استالك مصر من االسمدة للهك تار الواحد حوالي 650كيلو( ،ما يجعل مصر
أ
ضمن االعلى عالميا)

النمو في الطلب على االسمدة على مدار من 2022-2017

أ
أ
أ
أ
رغم الجائحة لم يتاثر تقريبا االستهالك المحلي من االسمدة نظرا لكون القطاع الغذائي والذي يعتبر المستهلك االساسي لالسمدة قطاع دفاعي
العرض من العناصر الغذائية 2022-2016

المحفزات
▪
▪
▪
▪

المخاطر

أ
خفض الحكومة السعار الغاز الطبيعي بواقع  1دوالر لكل مليون وحدة حرارية من ▪
أ
شانه تحفيز القطاع
▪
أ
انحسار جائحة كورونا بظهور وتداول اللقاح المضاد بشكل واسع من شانه زيادة حركة
وحرية التجارة وارتفاع الطلب
▪
النمو المتسارع للطلب في مصر نتيجة االهتمام بقطاع الزراعة والنمو السكاني
▪
انخفاض الجنيه مقابل الدوالر – يعزز من الصادرات

أ
أ
زيادة انتاج الصين من االسمدة يعني مزيد من المعروض وانخفاض في االسعار
أ
تاخر خروج اللقاح ،او تغير قوة مقاومة الساللة الجديدة له يدخل العالم في حالة
أ
اقتصادية ضبابية مرة اخرى
أ
ارتفاع أاسعار الغاز عالميا ،وعدول الحكومة عن خفض االسعار
انخفاض في سعر الدوالر مقابل الجنيه ،يؤثر بالسلب على الصادرات
المصدر :منظمة االغذية العالمية ،منظمة االسمدة العالمية ،بحوث بريميير

صفحة 28

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل
FERC

العائد على حقوق المساهمين

MICH
SKPC
MFPC
EFIC
KZPC
20.00

25.00

المنطقة االضعف

10.00

15.00

-

5.00

مضاعف الربحية

جنيه
40
35
30
25
20
15
10
5
-

أكتوبر 2020
يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016
أكتوبر 2015
يوليو 2015
أبريل 2015
يناير 2015
أكتوبر 201
يوليو 201
أبريل 201
يناير 201

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
30.00

ABUK

أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهم
أ
أ
ابوقير افضل االسهم من
حيث العائد مقارنة
بمضاعف ربحيته،
ويتبعه في ذلك سهم
فيركم ،اال انه يعتبر
سهم قليل التداول
(سيولة تداول ضعيفة)
ولذلك ال ننصح به.

نطاق مضاعف الربحية التاريخي  -ابوقير لالسمدة؛ ABUK

أ
يقع كل اسهم قطاع الكيماويات في منطقة المضاعف المنخفض وهو ما يعني ان هذا
أ
القطاع ثقل اسعاره عن متوسط السوق والذي حددناه عند  15مرة في الوسط

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – موبكو؛ MFPC

يتداول سهم موبكو على
نطاق مضاعف ربحية
حالي ( ،)5-8اال ان
الرسم يظهر ان النطاق
المتوسط له يبلغ (-8
أ
 )14مرة اي انه يعتبر
اقل تسعيرا من قيمته
التاريخية والتي تؤشر
على احتمالية عودته لهذا
النطاق مستقبال

جنيه
180
160
140
120
100
80
60
40

20
-
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نطاق مضاعف الربحية التاريخي – المالية والصناعية؛ EFIC
جنيه
35
30
25
20

15
10
5

يتداول سهم المالية على
نطاق مضاعف ربحية
حالي ( )5-8تقريبا نفس
النطاق الذي يتداول
عليه السهم في الماضي
باستثناء الفترة ابريل-
مايو  ،2017والتي كان
يتداول فيها اعلى عند
نطاق 11-8مرة

يناير 2017

أبريل 2017

يوليو 2017

أكتوبر 2017

يناير 2018

أبريل 2018

يوليو 2018

أكتوبر 2018

يناير 2019

أبريل 2019

يوليو 2019

أكتوبر 2019

يناير 2020

أبريل 2020

يوليو 2020

أكتوبر 2020

-

أكتوبر 2020
يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016
أكتوبر 2015
يوليو 2015
أبريل 2015
يناير 2015
أكتوبر 201
يوليو 201
أبريل 201
يناير 201

14

11

8

5

2
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16

13

10

7

يتداول سهم ابوقير
أ
لالسمدة على نطاق
مضاعف ربحية حالي
( )10 -5اقل مما كان
عليه في الفترة من يناير
أ
 -2018اك توبر ،2019
( .)16-10وتاريخيا
وصل تداول السهم الى
اعلى مضاعف معدل عند
 16مرة في  1فبراير
2018

14

11

8

5

2

سعر اال الق
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رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا لما تمثله الصناعة من اهمية للقطاع الزراعي والغذائي ،اال اننا نتحفظ بعض الشيء على انخفاض الطلب عن المعروض وهو ما يدفع الى انخفاض االسعار في
االجل المتوسط ،وبتالي ف إاننا انتقائيين في اختيار لبعض االسهم التي نرى فيها قيمة نابعة من قوة مركزها المالي ،واداؤها التاريخي الجيد وانخفاض اسعارها عن قيمتها الحقيقية
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط قيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف
جنيه)سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اعلى
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

ابو قير لالسمدة والكيماويات
()ABUK

المالية والصناعية المصرية
()EFIC

مصر إالنتاج االسمدة
()MFPC

الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"
()EGCH

20.93
26,411.06
%4.44
%3.7710,432.78
21.75
11.71

12.15
884.12
%9.26
%4.416,063.51
13.96
7.45

67.87
15,550.19
%17.61
%1.794,124.47
69.11
27.47

4.08
3,643.39
%27.40%4.904,930.72
5.96
2.63

10.04
4.77
%47.55
%5.73
%36.38
%34.41

5.56
0.69
%12.41
%6.17
%39.75
%11.90

8.22
1.03
%12.48
%3.68
%45.14
%27.99

غ.م.
0.93
%34.42%0.00
%19.57%207.92-

صفحة 30

شركة أبوقري لألمسدة الكيماوية – ABUK

المخاطرة | منخفضة

سعر السهم اقل من قيمته العادلة | مضاعف الرحبية  ، 6.06اقل  %39-من القطاع  -نوصي بالسهم مع وجود خماطر متوسطة نظرا الخنفاض نسبة السيولة يف الشركة  0.65مرة
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
10.04
%5.73
4.77
%47.55
6,422.79

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
10.05
%5.26%5.49
%0.73
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%0.07%0.25
0.00
2.07
%24.32

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.50
1,261.88
1,892.81
26,411.06
%29.83

أ
أ
أ
آ
تنتج الشركة العديد من االسمدة االزوتية واالسمدة المخلوطة من ثالثة مصانع هي ابوقير  1وابوقير  2وابوقير  ،3بإجمالي انتاج  1.1مليون طن امونيا سنويا ( )2019من
أ
أ
أ
المصانع الثالثة .و 521الف طن يوريا و 859الف طن نترات ،و 692الف طن يوريا مخصوص.
أ
أ
تصدر الشركة  %45من انتاجها الى الخارج باالسعار العالمية بينما يتم توجيه  %55من االنتاج للسوق المحلي باالسعار المدعمة .وقد بلغت الصادرات في العام المالي 2020
أ
أ
حوالي  997الف طن اسمدة صلبة ما يعادل حوالي  %47من انتاج االسمدة.
تقوم الشركة بتصنيع االسمدة اعتمادا على الغاز الطبيعي ،حيث تحصل عليه بسعر مدعم عند  4.5دوالر للمليون وحدة حرارية ،في المقابل تبيع الشركة حوالي  %55من
ًأ
حدا ادني من هامش االرباح في حالة انخفاض االسعار العالمية
انتاجها من االسمدة في السوق المحلي بالسعر المدعم ،اال ان حصول الشركة على الغاز بالسعر المدعم يضمن لها
لليوريا.
نقيم سهم ابوقير عند  27جنيه للسهم ،بطريقة مضاعف الربحية على ارباح ال  12شهر المنتهية في سبتمبر  ،2020مستخدمين مضاعف ربحية يبلغ  13مرة (اخذا في
االعتبار ان متوسط مضاعف قطاع الكيماويات لالسواق الناشئة يبلغ  27مرة)
على الرغم من ارتفاع مضاعف القيمة الدفترية للسهم ( 4.8مرة) اال ان السهم يعتبر رخيص نظرا لما تقدمه الشركة من معدل عائد على حقوق المساهمين ليس له نظير في القطاع
( ،)%47.6كما ان الشركة تتمتع بصفر ديون وهو ما يجعلها منخفضة المخاطر ومركز السيولة بها قوي.
صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

20.93
21.75
11.71
10.433

هوامش االرباح ()%

صفحة 31

املالية والصناعية املصرية EFIC -

| قطاع الكيماويات |

المخاطرة | متوسطة

 %74احتمال صعود فوق سعر السهم احلايل ،حيث القيمة العادلة  21.14جم\سهم – مضاعف الرحبية احلايل  | ×5.6اقل بـ %45من متوسط مضاعف قطاع األمسدة والكيماويات
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

مؤشر ()EGX30

 -/+المؤشر

القطاع

 -/+القطاع

السهم
5.56

10.60

% 7.55-

10.05

.68-

%

%6.17

%5.00

%1.17

%5. 9

%0.69

0.69
%12. 1
980.30-

الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

0.79
1.13
%110.87-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
72.77
727.70
88 .16

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

12.15
13.96
7. 5
6.06

%59.2

الشركة تستحوذ على حصة سوقية من االسمدة الفوسفاتية تبلغ  %50في السوق المحلي
تصدر الشركة جزء كبير من انتاجها ونتوقع معاودة النمو في الصادرات بانحسار جائحة كورونا وحرية حركة التجارة
أ
على الرغم من االداء المالي الضعيف نسبيا في التسعة اشهر االولى من  ،2020اال ان الشركة استطاعت المحافظة على هوامش االرباح عند نفس المستويات بل
سجل هامش مجمل الربح اعلى من المقارن في سبتمبر  ،2019بحوالي  3.7نقطة مئوية.
أ
أ
يعتبر السهم رخيص مقارنة باقرانه من اسهم شركات االسمدة اذ يتداول على مضاعف ربحية  5.56مرة ( %45اقل من متوسط مضاعف القطاع ،و %47.6اقل من
أ
مضاعف مؤشر اي جي اكس )30
أ
يتداول السهم تحت قيمته الدفترية حيث يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.61مرة ،وهو ما يعد منخفض ،بينما يبلغ العائد على التوزيعات ( %6.2اي اعلى من عائد
القطاع البالغ )%5.5
القيمة العادلة للسهم تبلغ  21.14جنيه للسهم؛  %74+اعلى من سعر السوق الحالي ،تم التقييم باستخدام (التدفقات النقدية الحرة ،مضاعف الربحية)
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 32

شركة مصر النتاج االمسدة (موبكو) – MFPC

المخاطرة | متوسطة

سعر السهم اقل من قيمته العادلة | مضاعف الرحبية  ، 8.2اقل  %18-من القطاع  -نوصي بالسهم مع وجود خماطر متوسطة  --قيمة عادلة  83جنيه |  %22+اعلى من سعر السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
8.22
%3.68
1.03
%12.48
4,133.19-

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
10.05
%22.45%5.49
%1.32الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%18.20%1.800.40
0.85
%26.58-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
229.12
2,291.17
15,550.19
%22.26

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

67.87
69.11
27.47
4.124

تعمل الشركة وشرك تها التابعة في انتاج االسمدة النيتروجينية (اليوريا واالمونيا) وبيعها في السوق المحلي والخارجي ،وتشكل الصادرات نسبة النصف تقريبا من انتاج الشركة
أ
أ
أ
لم تتاثر صافي ارباح الشركة في التسعة اشهر االولى من عام  2020بسبب جائحة كورونا طبقا إلفصاحات الشركة ،بل على العكس نمت بنسبة  %34سنويا مع تحسن هامش
صافي الربح الى ( %31اي بارتفاع  10.5نقاط مئوية عن الفترة المماثلة )2019
أ
أ
أ أ
تاثرت ارباح الشركة للفترة السابقة (9ش )2020-إيجابيا بانخفاض في المصروفات التمويلية قدره  %56والذي يرجع الى انخفاض اسعار الفائدة ،وهو ما سينعكس ايضا على
أ
ارباح الفترات القادمة
أ
استحوذت مؤخرا وزارة المالية على حصة شركة اجريوم الكندية (نيوترين حاليا) ،والبالغة  %26من شركة موبكو ،منهية بذلك النزاع بينها وبين موبكو ،وهي صفقة إيجابية
لشركة موبكو.
يتداول السهم حاليا على مضاعف ربحية يبلغ  8.2مرة ،اي اقل بـ %18.2من قطاع االسمدة والكيماويات ،نقيم السهم اعتمادا على مضاعف ربحية ( )×10عند  83جنيه
للسهم.
آ
تعتبر مؤشرات الديون في الحدود االمنة ،اال ان نسبة السيولة الحالية تشير الى انخفاض في معدل السيولة مما يدفع الى وجود مخاطرة متوسطة
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 33

شركة الصناعات الكيماوية املصرية (كيما) – EGCH

المخاطرة | مرتفعة

املشروع اجليد "كيما  "2هو الداعم الرئيسي للشركة وارباحها ،الديون مرتفعة نسبيا ،اال ان زيادة رأس املال وحتويل بعض الديون حيسن من مؤشرات الشركة – يف انتظار إشارة التعايف
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
--0.93
%34.406,270.77-

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
10.05
-%5.49
-الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
--2.02
0.63
%172.11-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

5.00
892.99
4,464.94
3,643.39
%14.45

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

4.08
5.96
2.63
4.931

تعمل الشركة في مجال انتاج االسمدة النيتروجينية ،والنترات ،وسبائك الفيروسيليكون ،حيث كانت تستخدم عمليات الفصل الكهربائي للهواء في عملية اإلنتاج سابقا ،وهو ما كان يكلف
الشركة الك ثير.
أ
أ
أ
بدات الشركة منذ فترة كبيرة مشروع مصنع كيما  2إلنتاج االمونيا من الغز الطبيعي وقد انتهت بالفعل من انشاء المشروع وبدا اإلنتاج في الربع االول من العام المالي " 2021/2020سبتمبر
أ
أ
 ،"2020اال ان هذه البداية جاءت متاخرة  12شهر تقريبا طبقا لإلعالن السابق .وينتج المشروع الجديد  1200طن امونيا يوميا يخصص منها  300طن لمصنع كيما القديم إلنتاج  200الف
طن سماد ،ويوجه الباقي إلنتاج سماد اليوريا بطاقة إنتاجية  578أالف طن سنويا
أ
تاثرت أارباح الشركة بشكل كبير في السنوات الثالث الماضية ،نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض القدرة على المنافسة ،وهو ما ادخلها في سلسلة من االنخفاضات امتدت على مدار الثالث
أ
سنوات الماضية ،اال انه ،أ
بدات الشركة حاليا في تسويق منتج اليوريا وقد انعكس ذلك إيجابيا على إيرادات الشركة في الربع االول من  ،2021حيث حققت مبيعات بلغت  637مليون
جنيه في الثالث شهور
أ
أ
حاليا الشركة محملة بعبء الديون الناتجة عن تشغيل المصنع الجديد ،ونعتقد بان مصروفات الفوائد يمكن ان تحد من ارباح الشركة في الفترة القادمة ،اال ان قرار اإلدارة بزيادة راس المال
وتخصيص اغلب الزيادة للشركة القابضة والدائنون مقابل المديونية ،من الممكن ان يقلل من العبء المالي ،وبالتالي يعطي فرصة لالستفادة من إيرادات النشاط الجديد،
نرجح االنتظار لحين االنتهاء من زيادة راس المال ،وكذلك لمراقبة نتائج الربع الثاني من العام الماي  ،21/2020لنرى ما قد يسفر عنه ،مع تفاؤلنا باستفادة الشركة من ارتفاع اسعار
اليوريا عالميا لتدعيم إايراداتها وارباحها وعليه فاننا نوصي باالحتفاظ ونضع التقييم تحت المراجعة لحين وضوح الرؤية بعد نتائج الربع الثاني.

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 34

قطـاع المنتجات الصناعية (صناعة السيارات)
نمو متوقع بدعم من الحكومة وحجم النمو السكاني

أ
أ
حافظت مصر على مرتبتها أاالولى ً
عالميا من حيث تصنيفها ضمن مصانع تجميع السيارات وشركات توريد السيارات في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا.
مصانع تجميع السيارات في مصر اثنا عشر ً
َ
مصنعا في  ،2018وكانت نسبة المنتج المكون المحلي الموجود في خطوط تلك المصانع ال تتجاوز
بلغ عدد
 %17من المنتج النهائي.
أ
المكون المحلي في صناعة السيارات وتصديرها وبيعها على اعتبار ان ذلك جزء من استراتيجيتها في تطوير صناعة السيارات.
تهدف مصر إلى رفع نسبة ِ
تحسنت ً
تراجعت معدالت الطلب في السوق المحلي بعد تعويم الجنيه ،إال أانها َّ
نسبيا خالل العام الماضي .ومن المقومات التي تجعل مصر جاذبة لالستثمار
في مجال صناعة السيارات حجم سوقها المحلي وتوسعاته المرتقبة واإلصالحات التشريعية وإصالحات الطرق والبنية التحتية مما َّ
سهل الوصول إلى غيره
أ
أ
من االسواق بخاصة شرق افريقيا.
أ
أ
أ
بينما تبذل الحكومة جهودها في سبيل زيادة اإلنتاج المحلي ،يرتقب السوق المحلي منافسة اشرس من االسواق االجنبية عقب اإللغاء التدريجي للتعريفة
أ
أ
الجمركية على السيارات المستوردة من اوروبا بموجب اتفاقية الشراكة المصرية االوروبية.
أاظهرت أاحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “ أاميك” ،تحقيق المبيعات اإلجمالية للقطاع (مالكي ،شاحنات أاتوبيسات) ً
نموا
أ
أ
نسبته  %14.44بحجم بيع وصل إلى  18الف و 262مركبة في شهر يوليو الماضي ،مقابل  15الف و 958وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.
أ
الخطة التي اعلنت عنها الدولة والتي تستهدف إحالل وتجديد السيارات المتقادمة ،ستسهم بشكل الفت في زيادة معدالت الطلب على السيارات ،وتوقع
أ
أ
خبراء بقطاع السيارات ان ترفع مصانع السيارات العاملة بمصر بمختلف عالماتها التجارية من قدراتها التشغيلية للوفاء بالطلب خالل تلك الفترة .واشار إلى
أ
أ
ان التيسيرات التي تعتزم الدولة تقديمها للراغبين في إحالل سياراتهم القديمة باخرى جديدة ،ستكون من العوامل المؤثرة في قرارات الشراء خالل العام
أ
المقبل .ولفت إلى ان الحكومة المصرية ستقدم حوافز مالية كبيرة للمستفيدين من مشروع اإلحالل.
أ
أ
حاليا تسعى الحكومة الى توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر من خالل شراكة صينية ،وقد اعلنت الحكومة عن بدا شركة النصر للسيارات مع
أ
شركة صينية في تصنيع اول سيارة كهربائية في مصر تصل نسبة المكون المحلي فيها الى اك ثر من .%50

المحفزات

▪
▪
▪
▪

احصائيات السيارات في مصر
اجمالي عدد السيارات المرخصة في مصر

اجمالي عدد المركبات المرخصة في جمهورية مصر العربية

المخاطر

أ
مبادرة احالل وتجديد السيارات في الوقت الراهن من محفزات القطاع حيث شركات السيارات سوف ▪ تاخر خروج لقاح فيروس COVID-19ووجود سالالت جديدة سوف يسهم بإعادة اإلجراءات االحترازية.
تشارك في تلك المبادرة.
▪ بناء محطات اإلنتاج أاالخرى في دول شمال أافريقيا مثل الجزائر والمغرب أاحد عوامل التهديد أاالخرى
أ
أ
الشرق أ
ً
َّ
ً
االوسط وشمال افريقيا واوروبا.
موقع مصر الجغرافي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين منطقة
▪ خلفت الصراعات السياسية في مصر حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بسياسة الصناعة.
تتمتع مصر بمعدالت نمو قوية ،خاصة ما تعلق منها بخدمات مشاركة ركوب السيارات ،وذلك نظراً
التساع مساحة البالد وانخفاض معدالت ملكية السيارات وضخامة شريحة الشباب.
أ
أ
أ
خطط استبدال منظومة االوتوبيسات من شانها تدعيم حركة مبيعات االوتوبيسات وإنتاجها.

صفحة 35

قطـاع المنتجات الصناعية (البنية التحتية)
ً
تولي الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع ،وشهد في السنوات الثالث الماضية تطورا
ملحوظا

أ
أ
قطاع اإلنشاءات في مصر ،هي احد القطاعات القوية التي تعتمد في المقام االول على الطلب المرتفع لخدمات البنية التحتية نتيجة للنمو االقتصادي
والسكان
ويمثل حجم القطاع نسبة  %6من الناتج المحلى اإلجمالي للبالد ،وينمو بمتوسط معدل نمو سنوي بحوالي  %10للخمس سنوات السابقة.
أ
وتقدر قيمة القطاع بحوالي  312مليار جنية مصري ،وتتوقع مؤسسة فيتش االئ تمانية ان يستمر القطاع في النمو خالل العشر سنوات القادمة ليبلغ
حوالي  %10من الناتج المحلى اإلجمالي بحوالي  1.3ترليون جنية بحلول عام  ،2030خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع،
والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.
أ
أ
أ
وجود تجربة متميزة لشراكات القطاع الخاص في االعمال الحالية الجاري تنفيذها ،إذ انه يستحوذ على عدد  17من اصل  39مشروع يتم تنفيذه بالمشاركة
أ
أ
مع القطاع الخاص بنظام  .PPPاالمر الذي يضع مصر في مقدمة دول منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا بهامش كبير في تنفيذ مشاريع بنظام المشاركة
أ
أ
أ
أ
 ،ويعزز من مكانة مصر كالسوق االفضل في قطاع انشاءات البنية التحتية في الشرق االوسط وشمال افريقيا في عام  2020واالعوام التالية ،مدعوما
بالرصيد الكبير من خطط مشروعات البنية التحتية خالل السنوات القادمة ،باإلضافة إلى حالة الثقة التي يشعر بها المستثمرين جراء االستقرار السياسي
خاصة بعد انتخابات عام  ،2018واإلرادة السياسية لتنفيذ تلك المشروعات هذا فضال عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تلك المشروعات خاصة
بعد إنشاء وكالة مستقله لذلك الغرض بوزارة المالية.
أ
ركزت الدولة على نوعين من مشروعات البنية التحتية اولهما مشروعات دعم االقتصاد مثل النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه ،والنوع
الثاني مشروعات بنية تحتية للجوانب االجتماعية مثل المياه النظيفة واإلسكان االجتماعي.

المحفزات

احصائيات السيارات في مصر
الناتج المحي ا إالجمالي لقطاعات البنية التحتية

نسبة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية 2018/2017

المخاطر

أ
▪ الطلب المحلى القوي الحالي والمستقبلي على مشروعات البنية التحتية في مصر وذلك بسبب معدل ▪ حالة عدم اليقين من جانب المستثمرين نتيجة لالوضاع الحالية التي يمر بها االقتصاد العالمي.
النمو المتزايد للسكان والذي يبلغ نسبته  %2تقريبا.
▪ انخفاض الطلب وتباطؤ النمو االقتصادي نتيجة عدم انحسار جائحة كورونا ،او ظهور سالالت جديدة
من الفيروس تحد من فعالية اللقاح.
▪ ظهور سوق للشراكة بين القطاع العام والخاص ،حيث يوجد حاليا عدد  46مشروعات يتم تنفيذهم
وتسليمهم باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أ
▪ النمو القوي في قطاع الكهرباء ،والذي وصلت مصر فيه الى مرحلة االك تفاء الذاتي وبدات في التصدير
من فائض الكهرباء

صفحة 36

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – السويدي إاليكـتريك؛ SWDY

المنطقة االفضل
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تظهر بيانات سهمي جي بي اوتو والسويدي على رسم نطاق مضاعف الربحية انخفاض معدالت مضاعفيهما الحالية عن المتوسط
أ
التاريخي السابق ،وهو ما يشير الى انخفاض اسعار االسهم مقارنة بقيمتها التاريخية.
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سعر اال الق

يتداول سهم السويدي
على نطاق مضاعف
ربحية حالي ()10 - 7
تقريبا اعلى من النطاق
الذي يتداول عليه السهم
في الماضي حيث ارتفع
سعر السهم الى مضاعفه
بداية من اول عام
 ،2018وهو ما يعكس
مضاعف ربحية يتسق مع
تاريخ السهم ،ولكن
مازال اقل من قيمته
الحقيقية

نظرا لتحقيق شركة جي
بي اوتو لخسائر في عامي
 ،2016و،2017
فنطاق مضاعف الربحية
ال يعبر بشكل واضح عن
ما يتداول عليه السهم.
اال انه في الفترة من بداية
 ،2014وحتى منتصف
 2015يتشح ان السهم
كان يتداول على
مضاعف ربحية اعلى من
 17مرة ،بينما يتداول
آ
االن اقل من  5مرة

صفحة 37

رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا لما تمثله البنية التحتية وصناعة السيارات من اهمية كبرى لدي الدولة حيث ان الدولة تقوم حاليا بدعم قطاع السيارات عن طريق مبادرة االحالل ،والتي
نعتقد بان تحفز الطلب بشكل كبير على السيارات .اما عن قطاع البنية التحتية إفان الدولة مهتمة بذلك القطاع بشكل كبير حيث انها تقوم بالكـثير من المشروعات القومية الجديدة من تاثيث مدن
جديدة وشبكة طرق ضخمة با إالضافة الى مشروعات النقل والكهرباء.
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر
جنيه)
خالل  52اسبوع (جنيه)
لف)سعر
(ااعلى
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

السويدي اليكـتريك
()SWDY

جي بي اوتو
)(AUTO

10.30
22,497.05
%5.24%12.94
28,698.02
11.28
5.82
7.38
1.51
%20.40
%7.80
%16.53
%6.97

3.50
3,829.03
%0.85%9.38
15,662.32
3.66
1.44
5.69
0.88
%15.52
%0.00
%18.99
%3.67

صفحة 38

شركة غبور أوتو "جي بي أوتو" – AUTO

المخاطرة | متوسطة

نقيم السهم بناءً على متوسط طريقة املضاعفات؛ مضاعف رحبية مؤشر السوق املصري (أي جي اكس) الذي يبلغ  ،× 10.6ومضاعف ق .الدفرتية بـ ،×1.3تبلغ قيمة السهم 6.81جنيه للسهم | %87+
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
5.69
%0.00
0.88
%15.50
12,464.4-

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
14.29
%46.32%7.07
-الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%60.18-2.45
1.01
%313-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
1,094.01
1,094.01
3,982.20
%36.42

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

3.64
3.66
1.44
15.662

أ
يتداول سهم غبور على مضاعف ربحية  5.7مرة ،اقل بك ثير من متوسط قطاع المنتجات الصناعية البالغ  ،×14.3واقل ب  %46من متوسط مؤشر اي جي اكس .30
أ
أ
كما يتداول السهم ادني قيمته الدفترية حيث يبلغ مضاعف القيمة الدفترية له  0.88مرة ،وهو ما يشير بوجود احتمال صعود في السهم عند اسعاره الحالية.
أ
يبلغ العائد على حقوق المساهمين حوالي  ،%15.5وهو معدل مقبول مقارنة بالفرض االستثمارية االخرى ،اال انه يجب االخذ باالعتبار ان مستوى المخاطر يعتبر متوسط نظرا
لزيادة ديون الشركة البنكية مقارنة بحقوق المساهمين لديها اذ تبلغ النسبة ( × 2.45الشركات المالية لديها المساحة للوصول بهذه النسبة الى  ،.)×9نسبة السيولة تعتبر منخفضة
نسبيا ( ×1.01يفترض ان تكون عند متوسط )×1.2
أ
على صعيد النتائج ،تعتبر إيجابية ومبشرة اذ بلغت إيرادات الشركة  16مليار في التسعة اشهر المنتهية في  ،2020/9بالرغم من ظروف كورونا واالغالق الذي تم في ( ،2020نسبة
االنخفاض في االيرادات  ،)%12-بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة  ،%22وقفز صافي الربح بشكل كبير في نفس الفترة ليصل الى  629مليون جنيه.
أ
جاءت النتائج مدعومة بارتفاع إيرادات جي بي كابيتال (الذراع المالية لغبور) حيث ساهمت بنسبة  %22.6من اإليرادات ،بينما كانت مساهمتها في االرباح بنسبة كبيرة بلغت .%48
الفرص المتاحة حالية امام الشركة تتضمن نشاط مبيعات السيارات المتوقع في الفترة القادمة ،كما يوجد فرصة كبيرة لدى شركة جي بي كابيتال للنمو في القطاع المالي وذلك بدعم
أ
من انخفاض اسعار الفائدة ،وانخفاض مستوى التشبع لدى االفراد في مصر في هذا القطاع.

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 39

شركة السويدي الكرتيك – SWDY

المخاطرة | منخفضة

القيمة العادلة  17.30جنيه للسهم |  %68+اعلى من السعر يف السوق ،التقييم باستخدام مضاعف رحبية متوسط عند  12.45مرة (متوسط السوق والقطاع)
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
7.38
%7.77
1.51
%20.40
673.71

مؤشر ()EGX30
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
14.29
%30.38%7.07
 2.77نقطة
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%48.36 0.70نقطة
0.55
1.24
%30

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
2,184.18
21,841.80
22,497.05
%31.6

وقع تحالف يضم شرك تي السويدي إلك تريك وتويتا تسوشو ً
عقدا مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ،لتوفير معدات وتكنولوجيا متطورة بقيمة  1.461مليار جنيه بنظام
تسليم المفتاح
ً
وقعت شركة ايجيتك للكابالت التابعة وقعت عقدا لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة  193مليون جنيه ،لتنفيذ الحزمة الثانية من مشروع مركز التحكم اإلقليمي لشبكة
كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بنظام تسليم المفتاح
كما تبلغ نسبة مشاركة السويدي في السد التنزاني  %45من اإليرادات ويبلغ تكلفة المشروع  2.9مليار دوالر ،والذي نتوقع ان يسهم في دعم اعمال عام .2020
أ
أ
يشهد نشاط البنية التحتية ككل تباطؤ كباقي القطاعات ،اال انه اقل حدة ،ونعتقد بانه سوف يعاود النمو مرة اخرى في  ،2021وبالتالي نرى شركة السويدي اكبر المستفيدين
من هذا النمو
على صعيد نتائج االعمال ،ارتفعت هوامش صافي االرباح ومجمل الربح في الربع الثالث من  2020بنسبة  4نقاط مئوية ونقطة مئوية على التوالي لتعكس التحسن في االعمال
أ
بعد انحسار تاثيرات االغالق الخاصة بجائحة كورونا.
يتداول السهم على مضاعف ربحية منخفض  ×7.4مقارنة بالسوق  ×10.6ومقارنة بقطاع المنتجات الصناعية  ،×14.3على الرغم من كون الشركة ذات مركز مالي قوي ونسبة
السيولة فيها فوق المقبول ،باإلضافة الى تحقيق الشركة لعائد على حقوق المساهمين  ،%20وعائد توزيعات  2.8+( %7.8نقطة مئوية اعلى من المؤشر)
صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

10.30
11.28
5.82
28.70

هوامش االرباح ()%

صفحة 40

عودة طلب الصين بقوة يدفع اسعارالمواد الخام إالى ارتفاعات غير مسبوقة
المحفزات

قطـاع الموارد االساسية  -الحديد
أ
أ
أ
أ
تاثرت صناعة الحديد بشدة منذ بدء الجائحة حيث توقفت انشطة البناء لمدة  6اشهر باإلضافة إلى انشطة التصنيع بعد االغالقات التي فرضتها الدول ووقف
حركة التجارة الخارجية
أ
أ
أ
أ
أ
كانت التوقعات تشير بتعافي القطاع بعد عودة االنشطة االقتصادية ولكن بعد ظهور ساللة اخرى لفيروس كورونا وتاثر القارة االوروبية بشكل كبير يتوقع ان
أ
أ
يتاثر الطلب على الحديد لالنشطة الصناعية
أ
أ
واجهت صناعة الحديد والصلب العديد من التحديات على مدار الفترة الماضية سواء العالمية او المحلية ،بسبب العديد من التغيرات ابرزها انهيار منجم فالى
بالبرازيل ،فض ًال عن التوترات العالمية والحرب التجارية بين الصين والواليات المتحديات.
واتخذت الحكومة المصرية في ظل جائحة “كورونا العديد من اإلجراءات لحماية االقتصاد تتمثل أابرزها في خفض أاسعار الغاز للمصانع إلى  4.5دوالرً ،
فضال
أ
عن خفض اسعار الفائدة وتعريفة الكهرباء لتصب القرارات في مصلحة الشركات العاملة بالقطاع.
وفي أاعقاب الوباء كان إغالق المصانع هو خط الدفاع أاالخير للحكومات ،وفي ك ثير من الحاالت كان توقف االنتاج ً
مدفوعا بتوقف الطلب فقط ،وفاق ضرر
أ
أ
توقف الطلب ضرر إجراء توقيف اإلنتاج ،مما ادى إلى انخفاض اسعار الحديد النهائي ،حيث انخفض حديد التسليح التركي بنسبة  %8منذ بداية العام وحتى
أ
أ
آ
االن .في حين خالفت اسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل واستراليا كانت داعمة للسعر حيث انخفض بنسبة  %4فقط
آ
منذ بداية العام وحتى االن.
أ
أ
أ
شهدت الصين تعافيا اقتصاديا بداية من اواخر شهر فبراير متفوقة على باقي الدول في الخروج من االغالق واستئناف االنشطة االقتصادية وخاصة اعمال
أ
أ
البنية التحتية والمبادرات التي قامت بها الدولة مما ساهم في زيادة الطلب على الصلب خاصة وان الصين تعد اكبر منتج ومستهلك للصلب عالميا والذي
أ
أ
بدوره اثر على اسعار خام الصلب لتزايد الطلب
قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا للشركة خاصة لمبيعات الصلب المسطح ،حيث كانت قد زادت الواردات بشكل
أ
ً أ
آ أ
داعما لالسعار والمبيعات المحلية”.
ملحوظ في االونة االخيرة وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج ،فياتي هذا القرار

احصائيات قطاع الحديد في مصر
اسعار حديد التسليح والمواد الخام الخر  12شهر

البيانات التاريخية والمتوقعة الستهالك الحديد في مصر

المصدر - :المنظمة العالمية للصلب ""Steel Statistical Yearbook 2020
 -بحوث بريميير

المخاطر

أ
▪ خفض الحكومة السعار الغاز الطبيعي بواقع  1دوالر لكل مليون وحدة حرارية ▪ زيادة طلب الصين على خام الحديد مما يرفع من السعر العالمي
أ
من شانه تحفيز القطاع
▪ تراجع الطلب المحلي الناتج عن تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا
أ
أ
▪ استئناف حركة البناء بعد توقف دام لمدة  6اشهر
▪ استمرار الزيادة في اسعار المواد الخام والخردة
▪ استمرار فرض الرسوم على واردات الحديد والبليت

صفحة 41

رؤيتنا على القطـاع محايدة بشكل عام نظرا لتراجع الطلب المحلي وتراجع النشاط العقاري با إالضافة إالى استمرار ارتفاع اسعار المواد الخام ،اال ان القطاع قد يشهد تعافي بمجرد تخفيض الحكومة لتكلفة
الغاز الطبيعي ولما له من تاثير في تخفيض تكاليف االنتاج وتراجع اسعار المواد الخام واستمرار فرض رسوم واردات البليت ،لذلك وقع اختيارنا على سهم حديد عز الستفادته من الوضع الراهن ،خصوصا
في ظل التعافي الملحوظ السعار حديد التسليح محليا والتي ادت الى ارتفاع طن حديد التسليح نسبة  %38في الثالث اشهر الماضية
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاعف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

حديد عز
()ESRS
10.85
5,894.43
%28.25
%15.06
27,116.75
11.88
4.44
غ.م.
غ.م.
غ.م.
%3.40%19.20-
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حديد عز ESRS -

المخاطرة | مرتفعة

القيمة العادة للسهم  16.86جنيه | بارتفاع  %55.4+عن سعر السوق ،تأثري فارق فى تكاليف االنتاج إذا ما مت ختفيض سعر الغاز الطبيعي  -شراء
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
غ.م.
-غ.م.
غ.م.
31,755.35-

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
11.39
غ.م.
%5.21
-الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
غ.م.
-4.180.56
%539-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

5.00
543
2,716
5،894
%32.51

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

10.85
11.88
4.44
27.117

السهم ضمن قائمة الشركات المغطاة في بحوث بريميير بقيمة عادلة تبلغ  16.86مما يشير إالى ان السهم يتداول على مستويات اسعار منخفضة
أ
أ
تعد الشركة المستفيد االول من قرار فرض رسوم على وارادات البليت حيث انها تقوم بإنتاجه داخل مصانعها مما يعطيها ميزة تنافسية
أ
تستهلك الشركة كميات كبيرة من الغاز في عملية االنتاج حيث ان كل  1دوالر انخفاض في سعر الغاز يوفر  11مليون جنيه لكل طن وهو ما ينتظره اصحاب المصانع
الفترة المقبلة تخفيض سعر الغاز الطبيعي
أ
آ أ
أ
ارتفعت اسعار خام الحديد والخردة باالونة االخيرة مما اضطر الشركة إلى زيادة اسعارها بنسبة  %24خالل شهر ديسمبر فقط
أ
أ
أ
تراجعت اإليرادات للتسعة اشهر من عام  2020بنسبة  %25على اساس سنوي تاثرا بعمليات االغالق ووقف التجارة الخارجية باإلضافة إلى إلغاء تصاريح البناء ولكنها
أ
استطاعت ان تحجم من خسائرها بنسبة تراجع تبلغ  %22.8وهو ما يعود إلى انخفاض تكلفة الدين بعد قرارات البنك المركزي بتخفيض الفائدة
أ
نتوقع تعافي إيرادات الشركة في العام القادم بفضل االرتفاع في اسعار حديد التسليح المحلية ،ونتوقع تحسن في الطلب مقارنة بالعام الماضي
لدينا تحفظ على ارتفاع ديون الشركة بشكل كبير مقارنة بحقوق مساهمين سالب نتيجة تراكم الخسائر ،وبالتالي نرى السهم ذو مخاطرة مرتفعة
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%
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تحسين شبكات النقل سوف يكون المفتاح لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع االسواق الدولية

المحفزات

قطـاع النقل والشحن

أ
قطاع النقل من أاهم تروس دفع عجلة النمو االقتصادي في مصر؛ تؤدي شبكات النقل دور الشرايين التي تتدفق من خاللها االنشطة االقتصادية واالجتماعية ،وتعتمد جميع قطاعات
االقتصاد الوطني على خدمات قطاع النقل ومرافقه في عملية ربط أاسواق اإلنتاج واالستهالك بعضها ببعض وسد الحاجة إلى المواد الخام والخدمات والتشغيل.
تستعد شبكة النقل في البالد إلجراء تحديثات كبيرة عليها على مستوى كل من النقل البري والموانئ والمطارات ،وعلى الرغم من أانه ال يمكن التنبؤ بعمليات الطلب ومن انخفاضها في
قطاعات بعينها ،فإن التركيز على تطوير بنية أاساسية قوية للنقل ينبغي أان يوفر الفرص للمستثمرين ُ
شغلين على حد سواء .في الربع الثالث من العام المالي  ،2017/2016نما
والم ِ
قطاع النقل والتخزين بنسبة  ،% 4.4أاي أاعلى بقليل من االقتصاد الكلي ،الذي نما بنسبة  .% 4.3ومع زيادة سرعة النمو االقتصادي ،ستكون هناك الك ثير من الفرص للنمو في عمليات
أ
أ
التشغيل والخدمات .وعالوة على ذلك ،تسعى الحكومة للتاكد من أان مصر تمتلك البنية االساسية الالزمة لتلبية عمليات الطلب المتزايدة.
تعمل الحكومة علي تطوير القطاع حيث ينتظر القطاع دفعة جديدة من االيجابيات خاصة مع خطة الحكومة في التوسعات في المشاريع الجديدة للقطاع و منها :نشاء مواني جافة جديدة
و انشاء مناطق لوجستية منتشرة أبانحاء الجمهورية .وايضا أ
بدات وزارة االعمال مشروع" جسور " الذي يستهدف التجارة البينية بين مصر و دول شرق ووسط افريقيا وهو مشروع مكون
أ
من مرحلتين و يقوم هذا المشروع علي توفير خدمة الشحن البحري برحالت منتظمة اسبوعيا باسعار مخفضة علي احد الخطوط العالمية من العين السخنة الي مومباسا في دولة كينيا
ويضم الوصول الى حوالي  10دول افريقية .وتضم المرحلة االولي حوالي  52حاوية .وذلك سوف يعزز من التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط افريقيا .وايضا تدرس الدولة
انشاء مشروع ميناء جاف على مساحة  400فدان في مدينة السادس من اك توبر وسوف تشمل المرحلة االولي انشاء الميناء الجاف على مساحة  100فدان بتكلفة اجمالية تصل الي 100
مليون دوالر .وسوف تستفيد شركة ايجيترانس من هذا المشروع بشكل مباشر خالل الفترة المقبلة .اما عن المرحلة الثانية من المتوقع االنتهاء منها في الربع الثاني من  2020وسوف
أ
يتم تاسيس شركة للوساطة والتسويق مع القطاع الخاص وستوفر النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي .تمتلك مصر حاليا  18منطقة لوجستية ،وسوف تتوسع الدولة في
أ
انشاء مناطق لوجستية اخري جاري العمل عليها او سالسل توزيع ستكون اقل مساحة بها  25فدان .وتعتبر المشروعات التوسعية لالرصفة في شرك تي االسكندرية لتداول الحاويات
ودمياط لتداول الحاويات ستكون الداعم االساسي لزيادة االيرادات مع نمو عدد الحاويات المتداولة وتخفيض تكلفة اإلنتاج ،وايضا تخفيض تكلفة النقل وتعزيز التجارة الخارجية بين
مصر ودول الشرق ووسط افريقيا ،وسوف يؤدي ذلك الي فتح اسواق جديدة في القارة السمراء .واما بالنسبة الشحن الجوي في المطارات ،فإنه يتعين على مصر تقييم الخيارات وتحديد
أ
أاولوياتها الستيعاب مستلزمات الخدمات في المستقبل .وعلي الرغم من اهمية الشحن الجوي إال ان الدولة ال تهتم بذلك القسم حيث انها على مدار  7سنوات االخيرة استقر حجم شحن
البضائع عند نحو  300أالف طن ً
سنويا ،يتم شحن  %80من البضائع في الوقت الحالي بواسطة طائرات الركاب ،مع وجود اختالل موسمي شديد في حجم الصادرات القابلة للتلف
وتراجعات كبيرة خالل شهور الصيف .ما عن النقل البحري فإن حوالي  %90-%80من عمليات نقل البضائع تقوم بين الدول بواسطة سفن النقل البحري.
أ
وبالنسبة للموانئ البرية والجافة ،أاشار التقرير إلى أانه الول مرة في مصر تم البدء في إنشاء ميناء جاف بمدينة السادس من اكـتوبر على مساحة  100فدان من خالل تحالف محلي
عالمي ،وذلك ضمن خطة إنشاء  8موانئ جافة و 5مراكز لوجستية على مستوى الجمهوريةُ .
ويح َتمل بناء جسر بري بين مصر والمملكة العربية السعودية يكون بمثابة منحة لقطاعات
أ
أ
أ
أ
الطرق وخطوط السكك الحديدية المصرية .تعد مصر قريبة من االسواق الرئيسية في أاوروبا وإفريقيا والشرق االوسط ،حيث تستغرق السفن التي تغادر مصر اقل من اسبوع للوصول
إلى الموانئ الرئيسية في أاوروبا والعالم العربي ،كما أانها تعد إحدى الوجهات المنطقية للنقل بالنسبة لسفن الحاويات التي تغادر آاسيا متجهة إلى أاوروبا .اعتمدت وزارة النقل على دراستين
رئيسيتين أاجرتهما بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

المخاطر

أ
أ
▪ انشاء مواني جافة جديدة وانشاء مناطق لوجستية منتشرة بانحاء الجمهورية ▪ .تاخر خروج اللقاح المناسب لفيروس كورونا سوف يجعل باقي الدول الي
أ
أ
أ
اإلغالق مرة اخري.
وايضا بدات وزارة االعمال مشروع" جسور " الذي يستهدف التجارة البينية
أ أ
بين مصر ودول شرق ووسط افريقيا.
▪ تباطؤ حركة التجارة سواء محليا او دوليا من شانه التاثير عمليات الشحن
وتداول الحاويات وهو ما ينعكس على ايرادات شركات القطاع.
▪ بناء جسر بري بين مصر والمملكة العربية السعودية سوف سكون بمثابة
منحة الطرق وخطوط السكك الحديدية المصرية يساعد علي زيادة حجم
التجارة مع االسواق.

حركة الصادرات و الواردات خالل اخر  3سنوات
حركة الحاويات من ( 2019-2017بالمليون حاوية)

موقع قطاع النقل البحري

حركة البضائع

من ( 2019-2017بالمليون طن)

موقع قطاع النقل البحري
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أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهم
القناة للتوكيالت و هو
أ
ايضا االعلى في العائد
عند  %40و اقل مضاعف
ربحية.

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل

العائد على حقوق المساهمين

ALCN

MOIL

ETRS

UASG

25.00

20.00

المنطقة االضعف

15.00

5.00
10.00
مضاعف الربحية

-

جنيه
25
20
15
10
5
-

ويتبعه سهم اسكندرية
أ
حاويات من افضل
أ
االسهم من حيث العائد
عند  %29مقارنة
بمضاعف ربحيته.

 02أكتوبر2020 ،
 02يوليو2020 ،
 02أبريل2020 ،
 02يناير2020 ،
 02أكتوبر2019 ،
 02يوليو2019 ،
 02أبريل2019 ،
 02يناير2019 ،
 02أكتوبر2018 ،
 02يوليو2018 ،
 02أبريل2018 ،
 02يناير2018 ،
 02أكتوبر2017 ،
 02يوليو2017 ،
 02أبريل2017 ،
 02يناير2017 ،
 02أكتوبر2016 ،
 02يوليو2016 ،
 02أبريل2016 ،
 02يناير2016 ،
 02أكتوبر2015 ،
 02يوليو2015 ،
 02أبريل2015 ،
 02يناير2015 ،
 02أكتوبر201 ،
 02يوليو201 ،
 02أبريل201 ،
 02يناير201 ،

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
30.00

CSAG

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – ا إالسكندرية للحاويات؛ ALCN

1

11

8

5

2

سعر اإل الق

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – القناة للتوكيالت؛ CSAG
يتداول سهمي القناة واإلسكندرية للحاويات في منطقة افضل اسهم القطاع من حيث
تناسب مضاعف الربحية مع العائد على حقوق المساهمين وهو ما يشير الى تدني قيمة
السهم رغم ارتفاع العائد منه

يتداول سهم اسكندرية
حاويات على نطاق
مضاعف ربحية حالي
(. )11-5

جنيه

25
20
15
10
5
-

 02أكتوبر2020 ،
 02يوليو2020 ،
 02أبريل2020 ،
 02يناير2020 ،
 02أكتوبر2019 ،
 02يوليو2019 ،
 02أبريل2019 ،
 02يناير2019 ،
 02أكتوبر2018 ،
 02يوليو2018 ،
 02أبريل2018 ،
 02يناير2018 ،
 02أكتوبر2017 ،
 02يوليو2017 ،
 02أبريل2017 ،
 02يناير2017 ،
 02أكتوبر2016 ،
 02يوليو2016 ،
 02أبريل2016 ،
 02يناير2016 ،
 02أكتوبر2015 ،
 02يوليو2015 ،
 02أبريل2015 ،
 02يناير2015 ،
 02أكتوبر201 ،
 02يوليو201 ،
 02أبريل201 ،
 02يناير201 ،
14

11

8

5

2

يتداول سهم القناة
للتوكيالت على نطاق
مضاعف ربحية حالي
( )8-5تقريبا نفس
النطاق الذي يتداول
عليه السهم في الماضي
باستثناء الفترة ابريل-
مايو  ،2017والتي كان
يتداول فيها اعلى عند
نطاق 11-14مرة

سعر اال الق

صفحة 45

رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا لما تمثله الصناعة من اهمية للقطاع الزراعي والغذائي ،اال اننا نتحفظ بعض الشيء على انخفاض الطلب عن المعروض وهو ما يدفع الى انخفاض االسعار في
االجل المتوسط ،وبتالي ف إاننا انتقائيين في اختيار لبعض االسهم التي نرى فيها قيمة نابعة من قوة مركزها المالي ،واداؤها التاريخي الجيد وانخفاض اسعارها عن قيمتها الحقيقية
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر
جنيه)خالل  52اسبوع (جنيه)
لفسعر
(ااعلى
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

ا إالسكندرية للحاويات
()ALCN

القناة للتوكيالت
)(CSAG

7.46
11,113.56
%28.95%7.331,034.26
10.5
5.72
8.22
2.38
%29.00
%12.70
%59.87
%54.96

14.00
2,800.00
%1.34%7.53
3,549.90
14.44
5.49
8.51
3.42
%40.20
%7.80
%17
%554

صفحة 46

القناة للتوكيالت املالحية CSAG -

المخاطرة | منخفضة

معدل عائد على حقوق املسامهني عايل ،ومضاعف رحبية جذاب مقارنة بالسوق | ميزانية خالية من الديون
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
8.51
%7.80
3.34
%40.01
721.45

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
7.03
%19.72%8.20
%2.80
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%21.05
%0.400.00
4.23
%25.77

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
200.00
200.00
2,800.00
%6.62

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

14.00
14.44
5.49
3.550

أ
تعتبر شركة القنال للتوكيالت المالحية هي رائدة الشركات المالحية في مصر؛ فهي تقدم العديد من الخدمات المالحية لالسطول التجاري الدولي منذ عام 1965و لها أاهمية كبيرة في مجاالت
أ
التجارة والشحن نظرا النها ذات منطقة جغرافيا تربط بين الشرق والغرب  ،الشمال والجنوب التي لها نفوذ هائلة في العالم .و تتكون من اربع توكيالت رئيسية و هم(:توكيل أاسوان للشحن  -توكيل
أاسيوط للشحن  -توكيل المنيا للشحن  -توكيل دمنهور للشحن).جزء من نظام إدارة الجودة المعتمد لديها(ايزو )9002لديهم فريق من المتخصصين المحترفين القادرين على التعامل مع جميع
أانواع السفن .يمكن من خاللهم المرور بسهولة في قناة السويس ،تداول البضائع بسرعة عالية ،والحصول على تقارير عن حالة المحطات .تقدم خدماتها مع نظام ذوي الخبرة العالية واإللك ترونية
من خالل التسهيالت اللوجستية وسلسلة الدفع مع معظم خطوط الشحن العالمية.
أ
أ
حققت الشركة انخفاضا في صافي االرباح خالل الربع االول من العام المالي  2021بنسبة  %68حيث حققت الشركة  41.06مليون جنيه مقارنة  128.39مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة
من العام المالي السابق  .2020وايضا حققت انخفاضا في ايرادات نفس الفترة بنسبة  %35حيث حققت  10.61مليون جنيه مقابل  16.22مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من العام المالي
أ
السابق  .2020انخفضت هوامش صافي االرباح ومجمل الربح بنسبة (.)44% - 51%
آ
قررت الشركة توزيع كوبون نقدي بواقع  1.33جنيه للسهم عن العام المالي  ،2020-2019حيق أاقرت توزيع  276.57مليون جنيه على المساهمين ،كاالتي 9 :ماليين جنيه توزيع أاول،
أ
ثان ،و 25أالف جنيه فائض مكافاة أاعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي .2019-2018
و 267.55مليون جنيه توزيع ٍ
أ
أ
ً
الموازنة التقديرية لعام  :2021-2020صدقت الشركة على الموازنة العامة للعام المالي  ،2021-2020التي تستهدف ارباحا بقيمة  235مليون جنيه ،وإيرادات للنشاط االساسي بقيمة 91
أ
أ
أ
مليون جنيه وجاءت تلك القرارات مع التاكيد على االخذ في االعتبار ما جاء من مالحظات بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ،وما دار من مناقشات وتوصيات العضاء الجمعية العامة بضرورة
أ
أ
تعظيم الجهود ومراعاة كافة العناصر المرتبطة بزيادة حجم اإلنتاج ،ورقم االعمال ،وما يتحقق من ارباح .كما وافقت الجمعية على الموازنة االستثمارية المقترحة للعام المالي المقبل بقيمة 17
مليون جنيه على أان يتم التمويل ً
ذاتيا.

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 47

اإلسكندرية لتداول احلاويات ALCN -

المخاطرة | منخفضة

مضاعف منخفض ومعدل عائد على التوزيعات يكاد يكون األعلى يف السوق املصري
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
8.22
%12.70
2.38
%29.00
2,552.94

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
9.30
%22.45%9.84
%7.70
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%11.61%2.86
0.00
9.36
%22.97

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

0.50
1,489.75
744.88
11,113.56
%4.99

أ
أ أ
وتعد شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات احد اهم شركات الحاويات بالسوق المصرية وتعمل من خالل محطة لها في ميناء اإلسكندرية واخرى بميناء الدخيلة وتستحوذ على
أ
قرابة  %55من حجم تداول الحاويات بالميناءين بقرابة  950الف سنويا ،بينما تحتوي شركة اإلسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية”  ” AICTعلى نسبة  %45من
حجم تداول الحاويات بالميناءين.
أ
انخفضت ايرادات الشركة خالل الربع االول من العام المالي  2021بنسبة  .%18وانخفض صافي ارباح الشركة بنسبة  %34حيث حققت  227.7مليون جنيه مقابل 418.3
أ
آ
مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من العام الماضي  .2020قررت الجمعية العمومية توزيع  1.15مليار جنيه على المساهمين ،كاالتي 33.5 :مليون جنيه توزيع اول،
أ أ
أ
و 1.12مليار جنيه توزيع ثاني ،و 138.8الف جنيه فائض مكافاة اعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي .2019-2018
قررت الشركة التابعة " القابضة للنقل البحري والبري” زيادة الرسوم الخاصة بمحطتها بميناء اإلسكندرية .وذلك على خلفية بدء عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات”
أ
 ”MTSالتابعة لوزارة المالية ،والتي تقوم بتنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالمنافذ الجمركية المصرية والتي بدات عملها بميناء اإلسكندرية خالل نوفمبر .2020وسوف يتم
تحصيل مبلغ  500جنيه للحاوية  20قدم ومبلغ  1000جنيه للحاوية  40قدم ،والتي سيتم تحصيلها عند الصرف للحاويات مقابل تقديم بعض الخدمات .وتشمل تلك
الخدمات نقل الحاوية من مكانها في الساحة الى المكان المخصص للكشف طبقا لكافة الحاويات المطلوبة من الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات”  ”MTSإلنهاء
االجراءات الجمركية عليها.
تتداول السهم على مضاعف ربحية منخفض مقارنة بالسوق اذ يبلغ  ،×8.22على الرغم من ارتاع معدل العائد على التوزيعات لمعدل عالي ( %12.7مقارنة بالمؤشر )%5
صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

7.46
10.50
5.72
1.034

هوامش االرباح ()%

صفحة 48

▬ التشييد واملقاوالت

قطاع التشييد ومواد البناء
التشييد والمقاوالت
االسمنت
العقارات

أ
اوراسكوم كونستركشن ()ORAS
الصعيد العامة للمقاوالت ()UEGC

▬ قطـاع االمسنت
مصر بني سويف ()MBSC
أ
مصر لالسمنت قنا ()MCQE

▬ قطـاع العقارات
مدينة نصر ()MNHD
طلعت مصطفى ()TMGH
اعمار مصر ()EMFD
سوديك ()OCDI
صفحة 49

قطـاع التشييد والمقاوالت
أ
أ
قطاع المقاوالت والتشييد والمقاوالت يمثل اك ثر من  %5من الناتج القومي ويوفر اك ثر من  4مليون فرص عملة مباشرة وغير مباشرة ،ويعتبر القطاع هو
قاطرة النمو في االقتصاد القومي حاليا .وقد نما القطاع بمتوسط نمو سنوي بلغ  %53سنويا خالل الخمس سنوات الماضية حتى بلغ حجم الناتج القومي
للتشييد والبناء في  2018حوالي  256مليار جنيه بنسبة  %5.9من الناتج المحلي اإلجمالي.
أ
يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة  % 85من حجم القطاع .يقود هذا القطاع النمو في عددا كبيرا من الصناعات العمالقة في االقتصاد القومي وعلى راسها
أ
أ
صناعة الحديد والصلب واالسمنت والسيراميك واالدوات الصحية والمحاجر والرخام والتي تسهم في تعزيز معدالت نمو االقتصاد المصري ،وتقوم الوزارة
بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الصناعي للتغلب على كافة التحديات التي تواجه كافة الصناعات المصرية .المشروعات
أ
القومية التي دشنتها الدولة سواء مدن جديدة (العاصمة اإلدارية الجديدة) او بنية تحتية ومناطق صناعية وإسكان.
أ
يمثل احد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية حيث يساهم في تغطية غالبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات المستخدمة في قطاع اإلنشاءات.
يقدر حجم االستثمارات في مصانع صناعة الحديد والصلب "المتكاملة وشبه المتكاملة" ،بنحو  150مليار جنيه ،وتشغل  %88من العمالة في تلك
أ
الصناعة ،وهي صناعة تدخل منتجاتها في الك ثير من الصناعات المدنية والبنية االساسية وغيرها ،وهي المصانع القادرة على التصدير ،حيث إن %100
أ
أ
من صادرات مصر من الحديد والصلب من تلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ،والنها منتجات ذات منشا مصري.

احصائيات صناعة االسمنت
اسعار مواد البناء خالل 2020

الناتج المحلي لقطاع التشييد من 2018-2011

تم ضم قطاع المقاوالت لمبادرة البنك المركزي ال  100مليار جنيه بفائدة  %8متناقصة ،حيث طالب عبر خطاب رسمي لمحافظ البنك المركزي بدعم
أ
قطاع المقاوالت ،اسوة بالقطاعات الصناعية والزراعية.
وخالل ال  4سنوات الماضية بذلت خاللها الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكة الطرق والمياه والكهرباء كما
أ
تم إنشاء من  8مدن جديدة واك ثر من  22منطقة صناعية ،ومتوقع ان يستمر ذلك الزخم في القطاع على مدار السنوات القادمة حتى .2030

المخاطر
المحفزات
▪
▪ اتجاه الدولة الي تطوير وتجديد المشروعات القومية والبنية التحتية التي تقوم
بها الدولة بالعاصمة اإلدارية وباقي المدن الجديدة التي تقوم الدولة بإنشائها.
▪
▪ القرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاوالت لمبادرة ال  100مليار جنيه.
▪ خفض اسعار الطاقة

صرف المستحقات وتوفير بيانات العمالة من أاهم تحديات القطاع
استمرار انتشار فيروس كوفيد 19-دون الوصول الي لقاح يؤدي إلى اتجاه الدولة
لتطبيق اإلجراءات االحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ،وذلك سوف يؤثر علي
عملية البناء.

صفحة 50

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – اوراسكوم كونستراكشن ؛ ORAS

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل
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المنطقة االضعف

مضاعف الربحية

أ
يقع كل من اسهم قطاع التشييد والمقاوالت في منطقة المضاعف المنخفض عن
المتوسط الذي حددناه للسوق عند  15مرة في الوسط ،اال ان السهمين المستهدفين
أ
يعتبرا افضل االسهم من حيث انخفاض مضاعفاتها مع وجود افاق لنمو اعمال
الشركات وايراداتها.
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 11نوفمبر2020 ،
 11أ سطس2020 ،
 11مايو2020 ،
 11فبراير2020 ،
 11نوفمبر2019 ،
 11أ سطس2019 ،
 11مايو2019 ،
 11فبراير2019 ،
 11نوفمبر2018 ،
 11أ سطس2018 ،
 11مايو2018 ،
 11فبراير2018 ،
 11نوفمبر2017 ،
 11أ سطس2017 ،
 11مايو2017 ،
 11فبراير2017 ،
 11نوفمبر2016 ،
 11أ سطس2016 ،
 11مايو2016 ،
 11فبراير2016 ،
 11نوفمبر2015 ،
 11أ سطس2015 ،
 11مايو2015 ،
 11فبراير2015 ،

العائد على حقوق المساهمين

ORAS

ACRO

أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهم
اوراسكوم اقل مضاعف
و اعلي عائد مقارنة بباقي
شركات القطاع و يعتبر
من افضل االسهم و يليه
سهم الصعيد العامة و
هو اقل مضاعف و عائد
متوسط ويعتبر السهم
رخيص من حيث
مضاعف الربحية.

جنيه

14

11

8

5

2

يتداول سهم اوراسكوم
على نطاق مضاعف
ربحية حالي ()5-8
تقريبا نفس النطاق الذي
يتداول عليه السهم في
الماضي باستثناء الفترة
ابريل-مايو ،2017
والتي كان يتداول فيها
اعلى عند نطاق -8
11مرة

سعر اال الق

نطاق مضاعف الربحية التاريخي–الصعيد العامة للمقاوالت؛ UEGC
2.5

جنيه

2.0
1.5
1.0
0.5

0.0
 02أكتوبر2020 ،
 02يوليو2020 ،
 02أبريل2020 ،
 02يناير2020 ،
 02أكتوبر2019 ،
 02يوليو2019 ،
 02أبريل2019 ،
 02يناير2019 ،
 02أكتوبر2018 ،
 02يوليو2018 ،
 02أبريل2018 ،
 02يناير2018 ،
 02أكتوبر2017 ،
 02يوليو2017 ،
 02أبريل2017 ،
 02يناير2017 ،
 02أكتوبر2016 ،
 02يوليو2016 ،
 02أبريل2016 ،
 02يناير2016 ،
 02أكتوبر2015 ،
 02يوليو2015 ،
 02أبريل2015 ،
 02يناير2015 ،
 02أكتوبر201 ،
 02يوليو201 ،
 02أبريل201 ،
 02يناير201 ،
1

11

8

5

2

يتداول سهم الصعيد
العامة على نطاق
مضاعف ربحية حالي
( )8-5تقريبا نفس
النطاق الذي يتداول
عليه السهم في الماضي
باستثناء الفترة ابريل-
مايو  ،2017والتي كان
يتداول فيها اعلى عند
نطاق 11-8مرة

سعر اإل الق

صفحة 51

رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا لما تقوم به الدولة من مشروعات في المدن الجديدة التي تعمل عليها و ايضا مشروعات تطوير البنية التحتية في العديد من المحافظات.،
وذلك يجعل القطاع نشط.
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
المؤشرات

الصعيد العامة للمقاوالت
()UEGC

اوراسكوم كونستراكشن
)(ORAS

سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف
جنيه)سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اعلى
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

0.84
640.01
%52.73
%4.22
4,366.36
0.96
0.33
8.46
0.70
%8.29
-%12.34
%8.65

93.85
10,958.06
%4.23%12.72
3,717.48
98.40
54.81
7.44
1.17
%16
%3.6
%10.05
%3.95

صفحة 52

أوراسكوم كونسرتاكشن بي ال سي ORAS -

المخاطرة | متوسطة

تنوع جغرايف لاليرادات ،السهم يتداول على خصم  %34من مضاعف رحبية قطاع التشييد للسوق املصري – سعر مستهدف  126.5جنيه للسهم |  %35+اعلى من السعر يف السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

المؤشر

السهم

 -/+المؤشر

القطاع

 -/+القطاع

7.

10.60

%29.81-

11.28

%3 .0 -

%3.60

%5.00

%1. 0-

%3.00

%0.60

1.17
%15.72
3،286.00

الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

0.55
1.00
%29.99

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم (دوالر)
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون دوالر)
أ
راس المال السوقي (مليون جنيه)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
116.76
116.76
10،958.06

بيانات التداول (جنيه)
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

93.85
98. 0
5 .81
3.717

%22.99

أ
تتميز شركة اوراسكوم كونستراكشن بالتنوع الجغرافي في إيراداتها ،اذ تتزع إيراداتها بين  %62من الشرق االوسط وشمال افريقيا ،و %38من الواليات المتحدة االمريكية.
أ
أ
أ
اعلنت الشركة في وقت سابق ان شرك تها التابعة اوراسكوم لإلنشاءات بالتحالف مع شركة ميتسوبيشي كوربوريشن بالتوقيع على عقد مع الهيئة القومية لالنفاق ( )NATإلنشاءات الخط
أ
أ
أ
أ
الرابع لمترو انفاق القاهرة ،والقيمة اإلجمالية للعقد تبلغ حوالي  800مليون دوالر امريكي وتتجاوز حصة اوراسكوم لإلنشاءات  350مليون دوالر امريكي .كم 12شهرا تقوم الشركة حاليا
أ
أ
ضمن تحالف مع سيمنز االلمانية بتنفيذ أاطول خط للمونوريل في العالم في جمهورية مصر العربية في مشروع تصل تكلفته الى حوالي  360مليار جنيه ،تبلغ تكلفة المرحلة االولى منه
3مليارات دوالر ( 47مليار جنيه تقريبا)
أ
أ
أاظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خالل التسعة اشهر االولى من  ،2020تحقيق إيرادات بلغت  2.44مليار دوالر ،مقابل  2.28مليار دوالر من نفس الفترة المقارنة من ،2019
أ
بنسبة نمو  %7سنويا ،اال ان االرباح تراجعت بنسبة  %34لتسجل  66.6مليار دوالر .وتبلغ قيمة المشروعات تحت التنفيذ  5.3مليار دوالر ،بلغ الرصيد النقدي الصافي  208.9مليون
دوالر أامريكي في  30سبتمبر ( 2020ما يعادل  3.29مليار جنيه) بنسبة تقدر بحوالي  %30من أراس المال السوقي للشركة ،ما يوفر سيولة معتبر لمشروعاتها القادمة ،والتوزيعات النقدية
المستقبلية
يعتبر السهم رخيص حيث يتداول على مضاعف ربحية يبلغ  ،× 7.4اقل ب  %34من قطاع التشييد بالبورصة المصرية ،كما يبلغ مضاعف الربحية المستقبلي لقطاع التشييد والمقاوالت
 20.1مرة من موقع داموداران .2021
قيمة السهم العادلة باستخدام مضاعف الربحية  126.5جنيه للسهم (مضاعف االسواق الناشئة مطبقا عليه خصم  %50كنوع من التحفظ نظرا لتركز معظم اعمال الشركة في مصر)

االيرادات (مليون دوالر) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون دوالر) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون دوالر) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 53

الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري UEGC -

المخاطرة | متوسطة

السهم يتداول اقل من قيمته الدفرتية ،ومضاعف الرحبية يتداول على خصم  %25من القطاع ،و %20اقل من املؤشر  --سعر مستهدف يبلغ  1.00جنيه للسهم |  %19+اعلى من سعر السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
8.43
%0.00
0.70
%8.29
6.80

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
11.28
%20.47%3.00
-الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%25.27-0.32
2.43
%1.06

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم (جنيه)
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جنيه)
أراس المال السوقي (مليون جنيه)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
761.92
761.92
640.01
%40.75

بيانات التداول (جنيه)
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

0.84
0.96
0.33
4.366

تعمل شركة الصعيد العامة للمقاوالت واالستثمار العقاري في قطاعي التشييد والمقاوالت الهندسية وقطاع العقارات ،وتتوزع إيرادات الشركة ما بين  %76ايرادا مقاوالت،
و %22إيرادات مشروعات إسكان ،و %2إيرادات من محطات الخلط ،وذلك طبقا لميزانية سبتمبر.2020
أ
أ
حققت الشركة ارتفاع في صافي الربح في التسعة اشهر االولى من  ،2020بنسبة  %70حيث بلغ  78.73مليون جنيه مقابل  46.39مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من
العام المالي السابق .2019وايضا ارتفعت ايرادات الشركة الي  637.05مليون جنيه مقابل  600.34مليون جنيه بنسبة ارتفاع 6وذلك على الرغم من ظروف جائحة كورونا
أ
وتاثيرها السلبي على نشاط المقاوالت والتشييد في مصر
أ
مؤخرا ُاسند للشركة تنفيذ مشروع بمدينة قنا الجديدة ،تبلغ القيمة التقديرية للمشروع نحو  190مليون جنيه ،تعاقدت على مشروع باالقصر " محطة تنقية مياه" بقيمة 279
مليون جنيه ،كما تتفاوض الشركة حاليا على مشروعات تقدر بقيمة  300مليون يورو تتبع المعونة االمريكية
يتداول سهم الصعيد على مضاعف ربحية منخفض يبلغ  8.4مرة ( 25%اقل من متوسط قطاع التشييد بالسوق المصري) كما يتداول السهم تحت قيمته الدفترية اذ يبلغ
آ
مضاعف القيمة الدفترية  0.7مرة ،تعتبر نسبة مخاطر الشركة امنة نظرا النخفاض الديون البنكية الى  0.32مرة مقارنة بحقوق المساهمين ،كما ان ديون الشركة تمثل
أ
تسهيالت ائ تمانية قصيرة االجل فقط ،في حين ان مستوى السيولة بالميزانية يبلغ  2.4مرة اي اعلى بفارق كبير عن التزامات الشركة
قيمة السهم العادلة باستخدام مضاعف الربحية  1.00جنيه للسهم (مضاعف االسواق الناشئة مطبقا عليه خصم  %50كنوع من التحفظ ليبلغ المضاعف  10.0مرة)
االيرادات (مليون جنيه) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جنيه) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جنيه) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 54

احصائيات صناعة االسمنت
معدل االستهالك التاريخي لالسمنت

قطـاع االسمنت

القطـاع يعاني من اسوا فترة في حياته

أ
أ
أ
أ
تعد صناعة االسمنت في مصر من اقدم الصناعات ،حيث يرجع تاريخ إنشاء اول مصنع اسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي .تمثل صناعة
مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من االقتصاد المصري تقدر بنحو  %5.9من اإلجمالي ،وهي صناعة ذات ك ثافة عمالية عالية ،وتعتبر صناعة االسمنت
أ
هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء .تساهم صناعة االسمنت وحدها بحوالي  %1من إجمالي الناتج المحلي وحوالي  %10من
االنتاج القومي اإلجمالي للصناعة المصرية.
أ
أ
أ
صناعة االسمنت يعمل بها ما يقرب من  50الف من العمالة المباشرة ،و 200الف من العمالة غير المباشرة باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق  250مليار
أ
أ
أ
جنيه مصري مشيرة إلى ان نسبة االستثمار االجنبي تقدر بنحو  %52من هذه االستثمارات .إن المصنعين بقطاع االسمنت يعملون على استخدام نسبة
أ
أ
اكبر من الوقود البديل لخفض فاتورة الطاقة التي تمثل ما بين  50إلى  %60من مكونات تكلفة صناعة االسمنت .يعتمد قطاع االسمنت على مشاريع
االسكان الصغيرة والمتوسطة بنسبة  .%90-70وعلي المشاريع القومية بنسبة .%25-10
أ
يعتبر تراجع الطلب في ليبيا والعراق واليمن نتيجة الظروف االمنية والسياسية لدي تلك الدول يضع قطاع االسمنت في مازق "والبحث عن اسواق بديلة
هو الحل في تلك أاالزمة ارتفاع تكلفة الشحن إلفريقيا ايضا من ضمن العوائق التي تواجه القطاع وذلك يتطلب تدخل سريع من الدولة للنظر مرة اخري
أ
أ
حول تكلفة الشحن الن ذلك ال يعد منطقيا في ظل ان باقي الدول تصدر باسعار اقل وبذلك ال توجد تنافسية في التصدير.
أ
وايضا زادت تكلفة صناعة االسمنت بسبب ارتفاع اسعار الطفلة في يونيو  2018بنسبة تصل إلى  ،%35والكهرباء بنحو .%40وادى ذلك الي ارتفاع كبير
بالطاقة اإلنتاجية للمصانع العام الماضي  2019-2018لتسجل  81.2مليون طن من خالل  47خط إنتاج ،في حين لم يتجاوز الطلب  51مليون طن،
أ
أ
أ
منهم مليون طن فقط صادرات ،وهو ما ادى إلى زيادة الفائض باك ثر من  30مليون طن ،وهذه الفجوة الكبيرة بين الطاقات اإلنتاجية والطلب ،ادت
أ
إلى تركم اإلنتاج ،بجانب بلوغ حجم مخزون الكلنكر – خام التصنيع  -المتراكم  7.1مليون طن بحسب شعبة االسمنت في اتحاد الصناعات.
تعاني صناعة أاالسمنت من مع بعض العوائق مثل :ارتفاع كبير بالطاقة اإلنتاجية للمصانع لعام  2019لتسجل  81.2مليون طن في حين لم يتجاوز
الطلب  51مليون طن،
أ
أ
اال انه في ظل هذه الظروف والتي نعتقد بان السوق قد اخذها كلها في االعتبار وانعكست على اسعار االسهم الخاصة بها ،فنه يوجد بعض الفرص الجيدة
أ
أ
أ
أ
أ
في السوق والتي تقدر اسعارها باقل من قيمتها الحقيقية ،او تعتبر رخيصة مقارنة باصولها من ضمن هذه االسهم هي اسهم؛ مصر بني سويف ،ومصر
أ
لالسمنت قنا

المحفزات

▪
▪

أ
فتح ابواب جديدة للتصدير يؤدي الي تنشيط عملية انتاج االسمنت بشكل عام.
انشاء الطرق المستدامة ينشط الصناعة ويخفض من تكاليف انشاء الطرق.

فائض ا إالنتاج علي مدار  4سنوات 2019-2016

شركات االسمنت والطاقة ا إالنتاجية ( 81.2مليون طن)

المخاطر
▪
▪

ارتفاع في اإلنتاج وانخفاض االستهالك سوف يؤدي الى ارتفاع في الفائض.
عدم تدخل الدولة في حل أاالزمة سوف يجعل االمر أ
اسوا.

صفحة 55

أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهمي
بني سويف وقنا هما من
أ
افضل المضاعفات
واعلى عائد.

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل
30%
25%
20%

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – مصر بني سويف ؛ MBSC
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جنيه
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 02أكتوبر2020 ،
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 02يوليو2019 ،
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 02يناير2019 ،
 02أكتوبر2018 ،
 02يوليو2018 ،
 02أبريل2018 ،
 02يناير2018 ،
 02أكتوبر2017 ،
 02يوليو2017 ،
 02أبريل2017 ،
 02يناير2017 ،
 02أكتوبر2016 ،
 02يوليو2016 ،
 02أبريل2016 ،
 02يناير2016 ،
 02أكتوبر2015 ،
 02يوليو2015 ،
 02أبريل2015 ،
 02يناير2015 ،
 02أكتوبر201 ،
 02يوليو201 ،
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 02يناير201 ،

العائد على حقوق المساهمين
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المنطقة االضعف

19

مضاعف الربحية

أ
باختبار اسهم شركات االسمنت المدرجة في السوق المصرية ،وهم ست شركات مقيدة
حالي ،بعد شطب شرك تي السويس وطره ،تحقق معظم شركات القطاع خسائر
باستثناء شرك تي مصر بني سويف ( ،)MBSCومصر قنا ( )MCQEوهم الشرك تين
اللتان نوصي بهما .ويتضح من التحليل ان مصر بني سويف أافضل ً
اداء من حيث
العائد على حقوق المساهمين كما ان سهمها االرخص من حيث مضاعف الربحية على
أ
االسعار العالية للسهم في السوق المصري.

16

13

10

7

سعر اإلغالق

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – مصر لالسمنت-قنا ؛ MCQE
جنيه

 02أكتوبر2020 ،
 02يوليو2020 ،
 02أبريل2020 ،
 02يناير2020 ،
 02أكتوبر2019 ،
 02يوليو2019 ،
 02أبريل2019 ،
 02يناير2019 ،
 02أكتوبر2018 ،
 02يوليو2018 ،
 02أبريل2018 ،
 02يناير2018 ،
 02أكتوبر2017 ،
 02يوليو2017 ،
 02أبريل2017 ،
 02يناير2017 ،
 02أكتوبر2016 ،
 02يوليو2016 ،
 02أبريل2016 ،
 02يناير2016 ،
 02أكتوبر2015 ،
 02يوليو2015 ،
 02أبريل2015 ،
 02يناير2015 ،
 02أكتوبر201 ،
 02يوليو201 ،
 02أبريل201 ،
 02يناير201 ،
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يتداول سهم بني سويف
على نطاق مضاعف
ربحية حالي ()5-8
تقريبا نفس النطاق الذي
يتداول عليه السهم في
الماضي باستثناء الفترة
ابريل-مايو ،2017
والتي كان يتداول فيها
اعلى عند نطاق -8
11مرة

يتداول سهم مصر
أ
لالسمنت -قنا على نطاق
مضاعف ربحية حالي
( )8-5تقريبا نفس
النطاق الذي يتداول
عليه السهم في الماضي
باستثناء الفترة ابريل-
مايو  ،2017والتي كان
يتداول فيها اعلى عند
نطاق 11-8مرة

سعر اإلغالق

صفحة 56

رؤيتنا على القطـاع محايدة بشكل عام نظرا لحالة الركود التي يمر بها القطاع منذ  2016وتوقف بعض حركة الصادرات مع الدول المجاورة مما ادي الي انخفاض االستهالك وارتفاع في فائض ا إالنتاج.
وايضا مع وجود الجائحة فيروس كوفيد 19-من الجانب المحلي والدولي يضع قطاع االسمنت في مازق ،اال ان ذلك ال يمنع وجود فرص انتقائية في القطاع نعتقد بانها مقومة باقل من قيمتها العادلة
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر
جنيه)خالل  52اسبوع (جنيه)
لفسعر
(ااعلى
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

مصر بني سويف لالسمنت
()MBSC

مصر لالسمنت – قنا
)(MCQE

16.16
1,212.00
%14.29
%12.22
467.36
16.54
9.18
8.63
0.71
%8.19
%9.28
%4.98
%11.20

9.9
712.80
%27.09
%2.27
2,740.89
10.20
3.87
17.18
0.52
%3.05
%2.53
%14.26
%1.54

صفحة 57

مصر بين سويف لألمسنت MBSC -

المخاطرة | منخفضة

قيمة عادلة للسهم تبلغ  30.1جنيه ،بناء على تقييم السهم مبضاعف قيمة املؤسسة اىل الربح قبل االستقطاعات ( %86.1+ | )EV/EBITDAعن سعر السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم

المؤشر

 -/+المؤشر

القطاع

 -/+القطاع

8.63

10.60

%18.57-

28.77

%70.00-

%9.28

%5.00

 .28نقطة

% . 2

 .86نقطة

0.71
%8.20
1،031. 1

الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

0.00
3.29
%85

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
75.00
750.00
1،212.00

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

16.16
16.5
9.18
0. 67

%32.37

أ
أ
أ
تقوم شركة مصر بني سويف لالسمنت على إنتاج جميع انواع االسمنت (الكلنكر -والمعبا  -السائب) او المواد المرتبطة بها بمراحله المختلفة وكذلك مواد التغليف الخاصة بها وإنتاج
مواد البناء ومستلزمات التشييد تقوم الشركة على إنتاج المنتجات االسمنتية من خالل خطين إنتاج بطاقة إنتاجية اجمالية  3مليون طن
أ
تعتبر الشركة من بين الشركات القليلة التي حقق ارباحا خالل السنتين الماضيتين في ظل تشبع السوق بالمعروض من االسمنت وانخفاض الطلب ،وفي ظل ازمة كورونا ،حيث
حققت الشركة صافي ربح خالل الربع التسعة أاشهر االولى من  2020بلغ  127مليون جنيه مقابل  67مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من  ،2019بارتفاع  %90سنويا ،اال ان
اإليرادات تراجعت خالل الفترة بنسبة .%41
يتداول السهم على مضاعف ربحية يبلغ  8.6مرة اقل من القطاع بنسبة  %18.6من المؤشر الرئيسي ،واقل بنسبة  %70من متوسط مضاعف قطاع مواد البناء في البورصة المصرية.
أ
كما يتداول السهم اقل من قيمته الدفترية اذ يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.71مرة .ومن المؤشرات االخرى الجيدة ان الشركة تقوم بتوزيعات نقدية دورية بعائد توزيعات بلغ %9.3
( أاي اعلى من متوسط السوق بحوالي  4.3نقطة مئوية.
لدى الشركة رصيد كبير من النقدية وما يعادلها يبلغ  1.03مليار جنيه وهو ما يعادل  %85من أراس المال السوقي ،كما ان الشركة ليس لديها اية ديون بنكية
تبلغ قيمة المؤسسة الى طاقتها ا إالنتاجية  110جنيه للطن ،وهو اقل بكـثير من متوسط القطاع في مصر الذي يبلغ  575.5جنيه للطن ،كما يبلغ مضاعف قيمة المؤسسة الى
الربح قبل االستقطاعات " 1.6"EV/EBTDAمرة ،وهو رقم منخفض جدا يجعل من السهم جاذبا لالستثمار عن المستويات السعرية الحالية ،وباستخدام متوسط مضاعف قيمة
المؤسسة الى الربح قبل االستقطاعات بواقع  ×6يمكن الوصول الى قيمة عادلة  30.1جنيه للسهم ن وهو ما يعكس مضاعف ربحية ×16

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 58

مصر لألمسنت -قنا MCQE -

المخاطرة | متوسطة

من األسهم اجليدة يف قطاع االمسنت بعد مصر بين سويف | قيمة عادلة تبلغ  17.0جنيه للسهم  %72+ /اعلى من سعر السوق احلايل
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
17.18
%2.50
0.52
%3.00
974.78-

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
28.77
%62.08
%4.42
 2.5نقطةالديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%40.29 1.9نقطة0.61
0.77
%136.8-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
72.00
720.00
712.80
%46.20

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

9.90
10.20
3.87
2.74

أ
تبلغ الطاقة اإلنتاجية لشركة مصر لالسمنت قنا  2مليون طن ،وتعمل في السوق المصري منذ عام  2002فعليا.
أ
أ
أ
أ
ايضا شركة مصر لالسمنت قنا من الشركات القليلة التي حققت ارباحا موجبة في ظل االزمة الطاحنة التي يتعرض لها قطاع االسمنت ،منذ ما يقرب الى سنتين ،اضف الى ذلك
أ
ازمة كورونا ،فقد حققت الشركة صافي ربح في التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر  2020بلغ  40مليون جنيه ،بارتفاع سنوي  %20على الرغم من الظروف .اال ان الشركة حققت
أ
أ
انخفاض في اإليرادات خالل التسعة اشهر االولى من  2020بنسبة  %18.6حيث بلغت  1,843.7مليون جنيه مقابل  2,264.0مليون جنيه من نفس الفترة المقارنة من .2019
تعتبر مؤشرات الشركة جيدة مقارنة بباقي شركات االسمنت اذ يتداول السهم اقل من قيمته الدفترية على مضاعف يبلغ  052مرة .تبلغ قيمة المؤسسة الى الربح قبل االستقطاعات
" ×4.6 "EV/EBITDAاقل من المتوسط .يعتبر مضاعف الربحية مرتفع نسبيا  17.2مرة ،اال انه مازال اقل من متوسط قطاع مواد البناء البالغ  28.8مرة بنسبة .%40
على صعيد المخاطر والسيولة تعتبر الشركة متوسطة المخاطر نظرا الن الديون الى حقوق المساهمين تبلغ  0.61مرة ،بينما تعتبر منخفضة السيولة نوعا ما حيث تبلغ نسبة
أ
السيولة العادية  0.8مرة "اي اقل من الواحد"
قيمة السهم العادلة باستخدام مضاعف قيمة المؤسسة الى الربح قبل االستقطاعات " "EV/EBITDAتبلغ  17.0جنيه للسهم | مضاعف قيمة المؤسسة الى الربح ق
االستقطاعات المستخدم  ،×6احتمال االرتفاع عن سعر السوق يبلغ %72+

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 59

مازال الطلب يتميز بالبطؤ النسبي ،اال ان ديناميكيات نمو السكان تحافظ على النمو طويل االجل

المحفزات
▪
▪
▪

قطـاع العقارات
يستمد الطلب على االسكان في مصر قوته من النمو في السكان والذي يعتبر حاليا في مرحلة الشباب ،اذ تبلغ نسبة الشباب من السكان (اقل من 35
أ
عاما) حوالي  %69من اجمالي السكان .كما يبلغ متوسط حاالت الزواج السنوية في فترة الخمس سنوات الماضية  927الف حالة.

احصائيات السكان والطلب على ا إالسكان في مصر
اجمالي السكان وعدد حاالت الزواج سنويا

يعتبر القطاع الخاص رائدا في قطاع اإلسكان واالستثمار العقاري اذ يبلغ نسبة استحواذ القطاع الخاص على حوالي  %90من عدد الوحدات المتاحة في عام
 19/2018المالي (تصل هذه النسبة الى  %100في اإلسكان فوق المتوسط والفاخر) ،ويبلغ حجم مساهمة القطاع الخاص في استثمارات اإلسكان على
مستوى الجمهورية حوالي  %74من اإلجمالي.
يمثل اإلسكان االقتصادي  %85من المعروض السكني (وتمثل قيمة استثماراته  %42تقريبا من حجم االستثمار في اإلسكان ،وهو ما يدل على قوة هذا
القطاع ،بينما ال تتعدى مساهمة المستوى فوق المتوسط والفاخر معا  %5من عدد الوحدات.
أ
أ
على صعيد ازمة جائحة كورونا ،اظهرت المؤشرات تباطؤ في حركة الطلب على العقارات في النصف االول من عام  ،2020نتيجة احجام المستهلكين عن
الشراء وتفضيلهم االحتفاظ بالنقدية في ظل عدم وضوح الرؤية ونتيجة القيود التي فرضت على الحركة (حظر التجوال) وضعف القوى الشرائية ،اال ان
الطلب عاود التعافي بشكل جزئي مع انحسار االزمة وعودة النشاط االقتصادي ،ونتوقع ان يستمر الطلب بشكل متواضع خالل العام القادم مدفوعا بالنمو
في السكان والحاجة الى المساكن.
أ
أ
على مستوى االسعار نتوقع انخفاض في متوسطات االسعار في العام الماضي  ،2020نتيجة انخفاض الطلب بشكل جزئي ،اال انه ومع دخول عام ،2021
أ
أ
أ
أ
وفي ظل ارتفاع اسعار مواد البناء (حديد التسليح) والذي ارتفع بشكل كبير في الشهرين الماضيين نتيجة زيادة اسعار الخامات نتنبا بارتفاع في اسعار
الوحدات.
أ
آ أ
التغير الدراماتيكي في الوضع االقتصادي وانخفاض القوى الشرائية في االونة االخيرة ،خصوصا بعد تعويم الجنيه كان له اثر مهم في تحول المطورين
العقاريين الى تسهيالت كيرة في السداد واالقساط تصل الى  14سنة ،وبدفعات مقدمة تكاد تصل الى الصفر ،مما سيجعل القطاع يحتاج الى تمويل للدورة
أ
النقدية الكبيرة التي سوف تخلقها تلك التسهيالت ،اال ان انخفاض اسعار الفائدة سوف تؤدي الى استفادة الشركات وانخفاض التكاليف التمويلية.

عدد المساكن والقيمة االستثمارية لها طبقا للمستوى

متوسط إانفاق االسرة على المسكن الى اجمالي االنفاق

المخاطر

المزيد من التيسير للسياسة النقدية والخفض المتوقع في أاسعار الفائدة يؤثر إيجابيا على ▪
الطلب على العقارات كخيار اخر لالستثمار
▪
التوسع في التمويل العقاري يعتبر محفزا لزيادة الطلب عن طريق توفير التمويل طويل االجل
العجز المستمر في عرض للوحدات السكنية عن الطلب المتولد من حاالت الزواج حيث تقدر ▪
حاالت الزواج السنوية بحوالي  927أالف حالة بينما يبلغ عدد الوحدات في مصر  821أالف
وحدة.

احتماالت االغالقات نتيجة جائحة كورونا والتي قد تؤدي الى تباطؤ الطلب على العقارات
أ
ارتفاع أاسعار مواد البناء وخاصة الحديد وتاثيرها على هوامش أارباح الشركات العقارية،
أ
أ
باإلضافة الى تاثيرها على االسعار.
أ
التباطؤ القوي في قطاع السياحة نتيجة التباعد االجتماعي وتاثيره على إيرادات العقارات
وخاصة قطاع الضيافة وااليجار
المصدر :الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ،بحوث بريميير

صفحة 60

اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل

40%

ACAMD

35%

HELI

30%

العائد على حقوق المساهمين
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المنطقة االضعف

مضاعف الربحية

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – إاعمار مصر؛ EMFD
12

جنيه

8
6
4
2

يناير 2021
أكتوبر 2020
يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016

يتداول سهم اعمار مصر على مضاعف ربحية يقع ضمن النطاق  8-5مرة،
وهو منخفض مقارنة بمتوسط القطاع اال انه يتناسق مع نطاقه التاريخي.

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – سوديك؛ OCDI

جنيه

أكتوبر 2020
يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016
أكتوبر 2015
يوليو 2015
أبريل 2015
يناير 2015
أكتوبر 201
يوليو 201
أبريل 201
يناير 201

14

11

8

5

2

سعر اال الق

يتداول سهم طلعت مصطفى اقل من النطاق التاريخي لمضاعف ربحيته
أ
آ
والذي كان بين  9الى  13مرة ،اما االن فهو يتداول ادني خط مضاعف 5
مرة

90
80
70
60
50
40
30
20
10
-

21

17

13

9

5

سعر اال الق

أ
مدينة نصر كان سابقا يتداول اعلى خط مضاعف الربحية  9مرة ،اال انه ايضا
يتداول حاليا عند مستويات ال  5مرة

13

9

5

سعر اال الق

جنيه

أكتوبر 2020
يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016
أكتوبر 2015
يوليو 2015
أبريل 2015
يناير 2015
أكتوبر 201
يوليو 201
أبريل 201
يناير 201

-

21

17

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – مدينة نصر؛ MNHD
18
16
14
12
10
8
6
4
2
-

10

 35جنيه
30
25
20
15
10
5
-

أكتوبر 2020
يوليو 2020
أبريل 2020
يناير 2020
أكتوبر 2019
يوليو 2019
أبريل 2019
يناير 2019
أكتوبر 2018
يوليو 2018
أبريل 2018
يناير 2018
أكتوبر 2017
يوليو 2017
أبريل 2017
يناير 2017
أكتوبر 2016
يوليو 2016
أبريل 2016
يناير 2016
أكتوبر 2015
يوليو 2015
أبريل 2015
يناير 2015
أكتوبر 201
يوليو 201
أبريل 201
يناير 201

أ
أ
أ
بتوزيع اسهم القطاع ما بين  4اجزاء يتضح ان االسهم
المختارة كلها تتداول على مضاعف ربحية منخفض ،يقل
عن متوسط القطاع العقاري للشركات المقيدة بالبورصة
ذات المضاعف الموجب .وبمقارنة المضاعف بالعائد على
أ
حقوق المسهمين يتضح ان سهم مدينة نصر هو افضل
أ
سهم ً
اداء من حيث االرباح مقارنة بقيمته الدفترية
ومضاعف ربحيته.
أ
يدلل على ذلك ايضا مدى نطاق مضاعف الربحية
أ
أ
أ
لالسهم المختارة والذي يشير الى ان كل االسهم االربعة
المختارة يتداول اقل من النطاق التاريخي له باستثناء
سهم اعمار مصر .اال اننا نرى في سهم اعمار مصر وعاء
أ
نقدي نظرا لكون رصيد النقدية للسهم يبلغ  %94من راس
المال السوقي

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – طلعت مصطفى؛ TMGH

21

17

13

9

5

سعر اال الق

أ
آ
سهم سوديك هو االخر يتداول ادني نطاقات مضاعف الربحية التاريخي وهو
ما يدل ان السهم اقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي صفحة 61

نتوقع ان يشهد قطـاع العقارات تحسن نسبي في الطلب مع استقرار في االسعار محليا .كما نتوقع ان تستفيد الشركات المقيدة في البورصة من انخفاض اسعار الفائدة الحالي في توريق مديونياتها للحصول
ً
مدفوعا بالنمو في سكان مصر الذي يتميز بصغر سنه ووجود جزء كبير منه في شريحة سن الزواج .نرى ايضا ان التطور العمراني
على تمويالت اكبر لمشروعاتها .سيظل الطلب في قطاع العقارات في مصر
الذي تشهده البالد والمشروعات القومية للمدن الجديدة عامل مهم في تحفيز القطاع .كما نعتقد ان استقرار الوضع االقتصادي والسياسي في البالد له عامل مهم في دعم واستقرار علميات البناء والتشييد
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

طلعت مصطفى
()TMGH
7.04
14,527.48
%13.62%7.81
17,940.37
8.17
4.47

سوديك
()OCDI
15.50
5,521.06
%19.32
%1.57
10,022.73
16.00
6.65

مدينة نصر
()MNHD
3.83
5,515.20
%21.68%0.2624,391.97
4.89
2.47

إاعمار مصر
()EMFD
2.51
11,368.64
%13.15%2.03
12,718.09
3.04
2.17

6.82
0.45
%6.56
%1.25
%34.61
%14.79

7.35
0.97
%13.14
%3.55
%31.87
%15.03

5.59
1.35
%24.07
%11.75
%67.44
%39.59

5.33
0.67
%12.61
%0.00
%38.23
%39.44

صفحة 62

إعمار مصر للتنمية – EMFD

المخاطرة | منخفضة

صندوق نقدية ( 93%من سعر السهم رصيد نقدي) ،مضاعف رحبية مغري ،وتداول حتت القيمة الدفرتية – سعر مستهدف  5.99جنيه للسهم |  %139+فوق سعر السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
5.33
%0.00
0.67
%12.61
10,528.39

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
26.25
%49.70%5.31
-الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%79.69-0.03
1.41
%92.61

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون جم)
أ
راس المال السوقي (مليون .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
4,529.34
4,529.34
11,368.64
%11.16

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

2.51
3.0
2.17
12.72

تمتلك إعمار مصر مشروعات سكنية اهما؛ مشروع كايروجيت ،ميڤيدا ،مشروع اب تاون كايرو ،ومشروع مراسي .وقد انتهت الشركة من بيع المرحلة الثانية من مشروع كايرو جيت بإجمالي استثمارات
 11.5مليار جنيه على مساحة  133فدان في مدينة زايد ويضم المشروع مجموعة من الفيالت والوحدات السكنية والشقق الفندقية منطقة أاعمال ومناطق تجارية وفندق .وافتتحت شركة إعمار مصر
مؤخ ًرا أاول فروع فندق «العنوان مراسي منتجع الجولف» في مراسي الساحل الشمالي بإجمالي استثمارات  950مليون جنيه وذلك قبل ميعاد افتتاحه ب  6أاشهر .كما تستهدف الشركة التوسع
بمشروعاتها في جميع المحافظات
أ
أ
أ
أ
على الرغم من الجائحة وتراجع اإليرادات بشكل طفيف إال ان الشركة استطاعت تحقيق نمو قوي في االرباح بدعم من تراجع قوي في المصروفات العمومية واإلدارية في التسعة اشهر االولى من
 ،2020حيث تراجعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %70سنويا .كما استفادت أايضا الشركة من انخفاض أاسعار الفائدة والتي بدورها أادت الى تراجع مصروفات التمويل بنسبة  %64سنويا.
وهو ما أادى الى ارتفاع صافي الربح الى  1021.9مليون جنيه مقابل  926مليون جنيه في الفترة المماثلة (بزيادة  .)%62.5وتحسنت هوامش صافي الربح لتشهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة  18نقط
مئوية تقريبا للتسعة أاشهر من عام  2020على أاساس سنوي
أ
يعتبر السهم رخيص مقارنة باقرانه من أاسهم شركات العقارات اذ يتداول على مضاعف ربحية  5.33مرة ( % 80اقل من متوسط مضاعف القطاع العقاري في البورصة) ،كما يتداول السهم تحت
قيمته الدفترية حيث يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.67مرة ،اض الى ذلك ان الشركة لديها سيولة نقدية كبيرة تقدر ب  10مليار جنيه رصيد نقدية وما شابهها في سبتمبر  ،2020ما يمثل  %93من
أراس المال السوقي للشركة ،هذا تزامنا مع مستوى منخفض من الديون تصل الى  0.03مرة لحقوق المساهمين
سعر السهم المستهدف  5.99جنيه للسهم ،استنادا الى تقييم مضاعف الربحية ً
بناء على متوسط مضاعف القطاع العقاري في االسواق الناشئة للمطورين العقاريين المتوقع والذي يبلغ
 12.72مرة ،داموداران

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 63

مدينة نصر لالسكان والتعمري – MNHD

المخاطرة | متوسطة

عائد على التوزيعات عايل  ،%11.7ومضاعف رحبية رخيص مقارنة بشركات العقارات  --السعر املستهدف  6.62جنيه للسهم |  %73+اعلى من السعر احلايل
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
5.59
%11.70
1.35
%24.07
962.21-

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
26.25
%47.26%5.31
 6.7نقطة
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%78.70 6.4نقطة
0.86
3.21
%17.45-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون جم)
أ
راس المال السوقي (مليون .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
1,440.00
1,440.00
5,515.20
%64.12

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

3.83
4.89
2.47
24.39

تمتلك الشركة بنك اراضي تبلغ مساحته  9مليون متر مربع (منهم  7مليون متر مربع لم يتم تطويرها بعد)
يبلغ متوسط العائد على المبيعات (هامش صافي الربح) للشركة على مدار السنوات الماضية من  2016حتى النصف االول من  2020حوالي  %40وهو معدل عالي مقارنة
بشركات العقارات االخرى ،كما يبلغ متوسط هامش مجمل الربح في الفترة ذاتها %66؛ جيد ايضا
أ
يبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين طبقا الرباح اخر  12شهر المنتهية في سبتمبر  2020نسبة  ،%24.1معدل عائد جيد مقارنة ببدائل االستثمار االخرى.
أ
أ
يعتبر السهم رخيص مقارنة باقرانه من اسهم شركات العقارات اذ يتداول على مضاعف ربحية  5.6مرة ( %79اقل من قطاع العقارات بالبورصة المصرية و %47اقل من
مضاعف ربحية مؤشر اي جي اكس .)30
يبلغ معدل العائد على التوزيعات  %12وهو مرتفع مقارنة بمؤشر اي جي اكس  30البالغ  %5.0وايضا قطاع العقارات بفارق  6.4نقطة مئوية.
نسبة الديون الى حقوق الملكية تبلغ  0.9مرة وهي نسبة مقبولة ،ومستوى السيولة جيد اذ تبلغ نسبة السيولة الحالية  3.2مرة.
بشكل متحفظ وباستخدام متوسط مضاعف الربحية المستقبلي لالسواق الناشئة ( )12.72بعد تطبيق خصم يبلغ  %25ليبلغ المضاعف  9.54مرة ،نقدر سعر
مستهدف للسهم عند 6.62جنيه للسهم %73+ ،اعلى من السعر الحالي
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 64

السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" – OCDI

المخاطرة | متوسطة

مطور رائد يف جمال العقارات ،مواقع متميزة ،وماليا أداء الشركة قوي وميزانيتها متماسكة – مضاعف الرحبية منخفض مقارنة بتموسط القطاع – سعر مستهدف  20جنيه للسهم |  %30+اعلى من السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
7.35
%3.55
0.97
%13.14
1,480.08

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع

 -/+المؤشر
%30.7026.25
%1.45%5.31
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%72.01%1.76-

0.38
1.08
%27

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون جم)
أ
راس المال السوقي (مليون .جم)
نسبة التداول الحر ()%

4.00
356.20
1,424.79
5,521.06
%72.99

أ
أ
تمتلك شركة سوديك عدة مشروعات متميزة ومشهورة بالجمهورية هي سوديك ويست ،ايستاون ،قطامية بالزا ،فيليت ،واخيرا سيزار ،اطلقت سوديك  ،VYEلتقدم للسوق
أ
أ
أ
اول شقة من نوعها قابلة للتوسيع ضمن عائلة متعددة بناء العالمة التجارية " ، "Neoوكذلك تقديم " "Solاول مدينة تعمل بالطاقة الشمسية واعلنت الشركة عن اإلطالق
أ
أ
أ
الناجح والبيع الناجح للمرحلة االولى من العام  ، VYEالحي االول في احدث تطوير للشركة بمساحة  500فدان في زايد الجديدة ،ويقع المشروع في موقع استراتيجي في زايد
الجديدة،
أ
قامت الشركة بالدخول في شراكة مع موبيكا المتخصصة في تصنيع االثاث المك تبي لتقديم مساحات مك تبية مفروشة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتيحا استئجار
أ
وبدا العمل على الفور
المكاتب الجاهزة دون الحاجة إلى االستثمارات المبدئية
أ
أ
استطاعت سوديك بيع 776وحدة خالل التسعة اشهر االولى من  ،2020مما رفع من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها الى  4.1مليار جنيه ( %23+اعلى من الفترة المماثلة
من العام الماضي) وذلك رغم جائحة كورونا والظروف المحيطة بها ،كما استطاعت الشركة تحقيق نمو موجب في صافي الربح قدره  ،%6ليصل الى  536مليون جنيه.
أ
أ
أ
أ
يعتبر السهم رخيص مقارنة باقرانه من اسهم شركات العقارات إذ يتداول على مضاعف ربحية  7.35مرة ( % 72اقل من القطاع) ،كما يتداول السهم باقل من قيمته الدفترية
حيث يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.97مرة ،ويبلغ معدل العائد على التوزيعات %3.8
بشكل متحفظ وباستخدام متوسط مضاعف الربحية المستقبلي لالسواق الناشئة ( )12.72بعد تطبيق خصم يبلغ  %25ليبلغ المضاعف  9.54مرة ،نقدر سعر مستهدف
للسهم عند 20.08جنيه للسهم %30+ ،اعلى من السعر الحالي
صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

15.50
16.00
6.65
10.02

هوامش االرباح ()%

صفحة 65

جمموعة طلعت مصطفى القابضة – TMGH

المخاطرة | متوسطة

االسم األبرز يف جمال امل دن الذكية ،منو تارخيي قوي ومؤشرات على مستقبل مستمر يف ظل امتداد الشركة اىل املدن العمرانية اجلديدة  /مؤشرات مالية قوية – سعر مستهدف  13.13جنيه للسهم
السهم
6.82
%1.25
0.45
%6.56
1,569.16

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
26.25
%35.66%5.31
%3.75الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%74.02%4.060.10
1.18
%11

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أ
راس المال (مليون جم)
أ
راس المال السوقي (مليون .جم)
نسبة التداول الحر ()%

اهم المؤشرات
10.00
مضاعف الربحية
2,063.56
عائد التوزيعات
20,635.62
مضاعف القيمة الدفترية
14,527.48
العائد ع .ح .المساهمين
%51.65
صافي رصيد النقدية (مليون جم)
ً
ً
طلعت مصطفى من أاكبر المطورين العقاريين في مصر ،بمحفظة استثمارات متنوعة بين السكني والتجاري ،باإلضافة الى أاالنشطة ذات العائد المتكرر .وتمتلك المجموعة ً
شاسعا من
مخزونا
حاليا
أ
االراضي بلغت مساحتها  53مليون متر مربع وجميعها أاراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 12شهر) (مليون .جم)

7.04
8.17
4.47
17.94

تتضمن مشروعات الشركة كل من؛ مدينتي ،والرحاب ،والربوة ،وماي فير ،وفيرجينيا ،والروضة الخضراء ،هذا باإلضافة الى قطاع الفنادق والمنتجعات .كما تطور الشركة حاليا مشروع "زا سبين"
أاكبر تجمع تجاري في مدينتي ،والذي يتوقع ان يدر حوالي  7مليار جنيه إيرادات على مدار العشر سنوات القادمة
وتعاقدت طلعت مصطفى مؤخرا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لالستحواذ على  5000فدان في شرق القاهرة "حدائق العاصمة" والذي يتوقع ان يحتوي على  140أالف وحدة سكنية
وفندق  5نجوم باإلضافة الى التجمعات التجارية ،ويتوقع ان يدر المشروع اجمالي إيرادات على مدار عمره تبلغ حوالي  826مليار جنيه.
ًّ
تكنولوجيا ما يتجاوز
قامت الشركة مؤخرا بالتعاون مع موري انترناشونال الفتتاح سلسلة مطاعم في مشروع أاوبن إير في مدينتي ،كما يبلغ حجم استثمارات الشركة في مجال المدن الذكية والمطورة
نحو  650مليون جنيه ومستهدف وصوله إلى مليار جنيه في عام 2021
بلغ مؤشر الديون إلى حقوق المساهمين  0.1مرة وهو ما يعد مستويات دين منخفضة بالنسبة للشركة ويفسح المجال للشركة لمزيد من االقتراض والتوسع
أ
أ
ارتفعت االرباح بنسبة  %20تقريبا بدعم من نمو اإليرادات والتي سجلت نمو يقدر ب  %34للتسعة أاشهر من عام  2020والناتج عن الصفقة الضخمة التي وقعتها مع البنك االهلي وبنك مصر
باستخدام متوسط مضاعف الربحية المستقبلي لالسواق الناشئة ( )12.72تم تقدير سعر مستهدف للسهم عند 13.13جنيه للسهم %86+ ،اعلى من السعر الحالي

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 66

القطاع االستهالكي

أ
االغذية والمشروبات
أ
االدوية والرعاية الصحية
االتصاالت
الغزل والنسيج والمالبس

▬ األغذية واملشروبات
عبور الند للصناعات الغذائية ()OLFI
الصناعات الغذائية العربية "دومتي" ()DOMT
القاهرة للدواجن ()POUL

▬ األدوية والرعاية الصحية
المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" ()PHAR

▬ االتصاالت
المصرية لالتصاالت ()ETEL

▬ الغزل والنسيج واملالبس
النساجون الشرقيون ()ORWE
صفحة 67

قطـاع االغذية والمشروبات

قطـاع دفاعي يحافظ على صالبته في وقت االزمة

أ
أ أ
أ
أ
يميل المستهلكون في اوقات االزمات إلى التكالب على السلع الغذائية خوفا من ارتفاع االسعار او انخفاض المعروض منها وهو ما دفع الطلب على اغلب
أ
أ
بضائع قطاع االغذية مع بداية ازمة كورونا
أ
تلقى مصنعو االلبان والجبن دفعة قوية بشدة في مبيعات التجزئة حيث قام المستهلكون بتخزين مخازنهم كرد فعل لتفشي فيروس كورونا في مارس 2020
نتوقع عودة هذا االتجاه إلى طبيعته بحلول بداية السنة المالية 2021
أ
أ
أ
أ
من ناحية اخرى ،تعرض العبو الوجبات الخفيفة لضربة من إغالق المدارس  /الجامعات ،مما ادى إلى تاجيل خطط التوسع االولية إلى السنة المالية 21
أ
أ
أ
توقع تقرير لوزارة الزراعة االمريكية ان ينمو قطاع االغذية بالتجزئة في مصر بنسبة ما بين  15إلى  %20خالل الخمس سنوات المقبلة .وقال التقرير إن حجم
ً أ
مشيرا إلى ان نمو الدخل والقدرة الشرائية يدفع السوق عامة للنمو .إن المستهلكين ذوي
قطاع المواد الغذائية بالتجزئة في مصر يبلغ  17.5مليار دوالر،
أ
الدخل المرتفع يقودون الطلب المرتفع على المنتجات المستوردة ،فيما يستبدل المستهلكون اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة المنتجات المستوردة
بالمحلية الصنع .وال تزال المنافذ التقليدية "البقالة" تهيمن على السوق المصرية حيث تمثل  %96من المنافذ وتسيطر على  %80من المبيعات .إن منافذ
التجزئة الحديثة تنمو من حيث العدد وقيمة المبيعات ،كما تزداد منافذ البيع عبر اإلنترنت ،شعبية مع زيادة استخدام اإلنترنت في مصر.
أ
انخفضت أاسعار المواد الخام الرئيسية ً
عالميا على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد ،كما تراجعت اسعار اللبن البودرة خالي الدسم من  3000دوالر
أ
أ
أ
للطن إلى  2300دوالر للطن ،وهبطت اسعار زيت النخيل من  14الف دوالر للطن إلى  11الف دوالر للطن .وقررت الشركات زيادة مخزونها من المواد
أ
الخام والمواد ُالمستخدمة في التعبئة .ولكنها عاودت االرتفاع مرة اخرى مع نهاية عام 2020
أ
أ
أ
أ
أ
أ
اصبح بإمكان الحكومة المصرية تصدير الدواجن مرة اخرى بعد توقف استمر اك ثر من اربعة عشر عاما ،وبعد ان استطاعت  14منشاة مصرية الحصول
على اعتماد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.
تفاء ً
تنتج مصر نحو  1.4مليار طائر ً
سنويا ،وهذا اإلنتاج يحقق اك ً
ذاتيا بنحو  ،%95وال تتعدى الفجوة الموجودة بين اإلنتاج واالستهالك نسبة %5

احصائيات مؤثرة على قطاع االغذية
تغير اسعار اللبن الخام عالميا على مدار اخر  12شهر – دوالر\طن

المصدر :جلوبال ديري تريد

التضخم المحلي الخر  12شهر – تغير سنوي%

المصدر :البنك المركزي  ،بحوث بريميير

المحفزات
▪
▪
▪
▪

أ
تراجع اسعار الفائدة وتوجه المستهلكين إلى رفع استهالكهم
أ
حفاظ البنك المركزي على مستهدفات ارقام التضخم
استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية إلى الجانب اإلماراتي.
عودة حركة الصادرات واستئناف خطط التوسع

المخاطر
▪
▪
▪
▪

أ
ارتفاع التضخم وتاثر القوة الشرائية للمستهلكين
انخفاض في سعر صرف الجنيه
أ
استمرار غلق انشطة التصدير والتجارة الخارجية
إعادة غلق المدارس والجامعات

صفحة 68

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل

40%

MOSC

35%

OLFI

30%

INFI

20%
15%

DOMT

JUFO

10%

IFAP

5%

SNFC ZEOT

MILS

 15ديسمبر2016 ،

 15مارس2017 ،

 15يونيو2017 ،

 15سبتمبر2017 ،

 15ديسمبر2017 ،

 15مارس2018 ،

 15يونيو2018 ،

سعر اإل الق

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – القاهرة للدواجن؛ POUL
12

جنيه

10
8
6
4
2

 22يونيو2016 ،

 22مارس2016 ،

 22سبتمبر2016 ،

 22ديسمبر2016 ،

 22يونيو2017 ،

 22مارس2017 ،

 22سبتمبر2017 ،

 22ديسمبر2017 ،

 22يونيو2018 ،

 22مارس2018 ،

 22سبتمبر2018 ،

 22ديسمبر2018 ،

 22يونيو2019 ،

 22مارس2019 ،

 22سبتمبر2019 ،

 22ديسمبر2019 ،

 22يونيو2020 ،

 22مارس2020 ،

 22سبتمبر2020 ،

 22ديسمبر2020 ،

-

 02أكتوبر2020 ،
 02يوليو2020 ،
 02أبريل2020 ،
 02يناير2020 ،
 02أكتوبر2019 ،
 02يوليو2019 ،
 02أبريل2019 ،
 02يناير2019 ،
 02أكتوبر2018 ،
 02يوليو2018 ،
 02أبريل2018 ،
 02يناير2018 ،
 02أكتوبر2017 ،
 02يوليو2017 ،
 02أبريل2017 ،
 02يناير2017 ،
 02أكتوبر2016 ،
 02يوليو2016 ،
 02أبريل2016 ،
 02يناير2016 ،
 02أكتوبر2015 ،
 02يوليو2015 ،
 02أبريل2015 ،
 02يناير2015 ،
 02أكتوبر201 ،
 02يوليو201 ،
 02أبريل201 ،
 02يناير201 ،

21

18

15

12

9

سعر اإل الق

 15سبتمبر2018 ،

16
14
12
10
8
6
4
2
-

 15ديسمبر2018 ،

جنيه

يتداول سهم دومتي على
نطاق مضاعف ربحية
حالي ال من  9مرة ،اال
ان الرسم يظهر ان
النطاق المتوسط له يبلغ
أ
( )21 - 15مرة اي انه
يعتبر اقل تسعيرا من
قيمته التاريخية والتي
تؤشر على احتمالية
عودته لهذا النطاق
مستقبال

 15مارس2019 ،

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – دومتي؛ DOMT

14

 15يونيو2019 ،

أ
أ
يقع كل اسهم قطاع االغذية في منطقة المضاعف المنخفض وهو ما يعني ان هذا
أ
القطاع ثقل اسعاره عن متوسط السوق والذي حددناه عند  15مرة في الوسط

11

8

5

2

 15سبتمبر2019 ،

المنطقة االضعف

مضاعف الربحية

 15ديسمبر2019 ،

25

15

5

 15مارس2020 ،

0%
30

20

10

0

 15يونيو2020 ،

POUL

جنيه
16
14
12
10
8
6
4
2
-

 15سبتمبر2020 ،

العائد على حقوق المساهمين

25%
EFID

EDFM
WCDF
EITP
UEFM
CEFM

نطاق مضاعف الربحية التاريخي  -عبور الند؛ OLFI

 15ديسمبر2020 ،

أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهم
أ
أ
عبور الند افضل االسهم
من حيث العائد مقارنة
ومضاعف الربحية،
ويتبعه في ذلك سهم
دومتي ثم سهم القاهرة
للدواجن من حيث
مضاعف الربحية.

يتداول سهم عبور الند
على نطاق مضاعف
ربحية حالي ( )8 - 5اقل
مما كان عليه في تاريخة
منذ ان تم قيد في
البورصة المصرية،
حيث كان يتداول في
مدى مضاعفات اعلى من
 8مرة

14

11

8

5

2

يتداول سهم القاهرة
للدواجن على نطاق
مضاعف ربحية حالي (8
 )11وهو ما اعتادالسهم عليه واقرب
لنطاق مضاعف ربحية 8
مرة باستثناء الفترة يناير
- 2018يناير ،2020
والتي كان يتداول فيها
اعلى من نطاق  14مرة

سعر اإل الق

صفحة 69

رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا لكونه قطاعا دفاعيا وقدرته على الصمود خالل االزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بل إان بعض من منتجاته سجلت ا ً
داء افضل منذ بداية فترة االزمة اال
اننا نتحفظ بعض الشيء على انخفاض الطلب عن المعروض وهو ما يدفع الى انخفاض االسعار في االجل المتوسط ،وبتالي إفاننا انتقائيين في اختيار لبعض االسهم التي نرى فيها قيمة نابعة من قوة
مركزها المالي ،واداؤها التاريخي الجيد وانخفاض اسعارها عن قيمتها الحقيقية
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاعف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

عبور الند
()OLFI

دومتي
()DOMT

القاهرة للدواجن
()POUL

6.55

5.30

3.13

2,620.00

1,497.00

1,499.00

%16.96

%40.45-

%29.50-

%12.54

%4.13

%0.00

2,438.31

3,001.03

5,785.41

7.00

8.90

4.44

4.35

4.79

2.25

8.91

10.39

19.82

3.05

1.79

1.18

%34.27

%17.28

%5.94

%7.63

%3.77

%7.99

%22.01

%24.93

%12.61

%10.85

%5.10

%1.87

صفحة 70

عبور الند للصناعات الغذائية OLFI -

المخاطرة | منخفضة

األعلى يف العائد على املسامهني  ،%34باإلضافة إىل عائد توزيعات مرتفع – سعر مستهدف  9.65جنيه للسهم |  %47+اعلى من سعر السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
8.91
%7.60
3.04
%34.114
72.17-

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
17.49
%15.99%6.69
%2.60
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%49.08%0.91
0.12
2.09
%2.75-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
400
400.00
2,620.00
%53.33

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

6.55
7.00
4.35
2.438

أ
أ
أ
أ
يعتبر السهم رخيص مقارنة باقرانه من اسهم شركات االغذية إذ يتداول على مضاعف ربحية  11.42مرة ( 34.73%اقل من القطاع)
أ
تتمتع الشركة بعائد على حقوق المستثمرين مرتفع نسبيا عن باقي اسهم القطاع يبلغ %32.95
أ
أ
يبلغ معدل العائد على التوزيعات  %7.6وهو اكبر من القطاع بنسبة طفيفة تبلغ  ،%0.91كما ان لدى الشركة نسبة سيولة جيدة تبلغ  2.09مرة
تستهدف الشركة زيادة مبيعاتها اإلجمالية لنحو  2.75مليار جنيه بنهاية العام الجاري ،حيث أان مبيعات الجبن واللبن خالل النصف أاالول من العام شهدت اداء ً
ًجيدا .كما
أ
تستهدف الوصول بمبيعات الجبن المطبوخ لحدود المليار جنيه خالل  4سنوات القادمة .وعن مخاوف الموجة الثانية من فيروس كورونا امنت الشركة احتياجاتها من المواد
أ أ
أ
أ
الخام لمدة  8اشهر باك توبر الماضي واستغلت انخفاض اسعار اللبن البودرة بالفترة االخيرة
أ
أ
ارتفعت المبيعات في التسعة اشهر من  2020بنسبة  %6.5تاثرا بزيادة الطلب في فترات اإلغالق والهلع الشرائي الذي سيطر على المستهلكين ولكن تراجع صافي الربح بنسبة
أ
 %4.6على اساس سنوي
نقدر سعر مستهدف للسهم عند  9.65جنيه للسهم  %47+ /اعلى من سعر السوق | مستخدمين طريقة المضافات بمضاعف متوسطه  13.12مرة (مضاعف قطاع االغذية
والمشروبات  17.5بعد تطبيق خصم يبلغ  )%25وذلك نظرا لتركز منتجات الشركة في االلبان والجبن والتي من الممكن ان تتاثر بارتفاع اسعار الخام

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 71

الصناعات الغذائية العربية "دوميت" – DOMT

المخاطرة | متوسطة

توسعات قادمة تدعم تنوع اإلنتاج وارتفاع املبيعات يف  ،2020على الرغم من اجلائحة | مضاعف رحبية منخفض – قيمة عادلة  8.93جنيه \ سهم |  %68+اعلى من السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
10.39
%3.80
1.79
%17.28
779.16-

المؤشر
10.60
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
17.49
%2.02%6.69
%1.20الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
ص .النقدية\ أراس المال السوقي

 -/+القطاع
%40.62%2.891.35
1.20
%52.02-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

0.20
282.61
56.52
1,497.83
%43.35

أ
دومتي اكبر منتج للجبنة البيضاء المعلبة بحصة سوقية محلية تبلغ  %37من السوق المصري ،وتستحوذ مبيعات الجبن البيضاء على  %70تقريبا من إيرادات الشركة .وقد اضافت
الشركة منذ حوالي ثالث سنوات قطاع المخبوزات والذي حقق نجاحا قياسيا ،دفع بالشركة الى زيادة خطوط اإلنتاج فيه بعد ان اشتغلت الشركة بكامل الطاقة اإلنتاجية لخطوط
دومتي ساندويتش.
أ
أ
أ
تعاقدت دومتي مع شركة تتراباك لشراء خط لتعبئة منتجات االلبان بتكلفة استثمارية قدرها  500الف دوالر حيث انها تخطط للبدء في إنتاج وبيع اللبن في منتصف الربع
أ
أ
أ
االول من عام  2021وتمثل هذه الخطوة جزء من خطة الشركة نحو التحول إلى كيان ينتج كافة انواع االغذية والمشروبات.
أ
أ
أ
ارتفعت اإليرادات في التسعة اشهر من  2020بنسبة  %7.8على اساس سنوي وتراجع صافي الربح بنسبة  %7.8وتتوقع الشركة ان تحقق مبيعات تقترب من  800مليون جنيه
أ
أ
في الربع االخير من عام  2020وارجعت ذلك إلى ارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنة والمخبوزات في الربع الحالي.
أ
أ
أ
يعتبر السهم رخيص مقارنة باقرانه من اسهم القطاع إذ يتداول على مضاعف ربحية  14.25مرة ( 18.51%اقل من القطاع) ،ولدى السهم عائد على حقوق الملكية مقبول نسبيا
حيث يبلغ  ،%17.2وتعتر الشركة متوسطة المخاطرة مع وجود معدل سيولة مقبول.
نقدر سعر مستهدف للسهم عند  8.93جنيه للسهم ً
بتاء على مضاعف ربحية لقطاع االغذية والمشروبات البالغ  17.5مرة ،حيث نعتبر انه يجب ان تتداول الشركة على هذا
المضاعف لما لها من تنوع في المنتجات بين االلبان والجبن والعصائر والمخبوزات | احتمال صعود  %68+عن سعر السوق
صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

5.30
8.90
4.79
3.001

هوامش االرباح ()%

صفحة 72

القاهرة للدواجن POUL -

المخاطرة | متوسطة

%33.5حصة الشركة يف السوق احمللي ،فتح باب الصادرات من شأنه تشجيع الصناعة ،األسعار متوقع ان تعاود االرتفاع  --نستهدف  4.11جنيه للسهم |  %31.2+عن سعر السوق
السهم

اهم المؤشرات

مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

19.82
%8.00
1.16
%5.88
503.69-

القطاع

المؤشر

 -/+المؤشر

10.60
%5.00

17.49
%86.96
%6.69
 3.00نقطة
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع

%13.31
 1.31نقطة
0.55
1.07
%33.60-

البيانات االساسية للسهم

القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

بيانات التداول

1.00
479.00
479.00
1,499.28
%44.72

سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

3.13
4.44
2.25
5.785

تعمل شركة القاهرة للدواجن في مجال اإلنتاج الداجني وإنتاج وبيع االعالف ،ويبلغ حصة مبيعات الدواجن حوالي  %70من إيرادات الشركة (9ش ،)2020-بينما تبلغ نسبة مبيعات
العلف  .%29وتستحوذ الشركة على حصة سوقية كبيرة من سوق الدواجن تبلغ حوالي  %33.5من السوق المحلي ،بينما تبلغ حصة الشركة من سوق العلف المحلي  .%11وتمتلك
أ
الشركة العالمة "كوكي" في االغذية المصنعة والتي لها سوق محلي كبير.
أ
كان لجائحة كوفيد 19-تاثير على شركات الدواجن بالسلب بشكل عام ،وعلى شركة القاهرة بشكل خاص اذ انخفضت أاسعار الدواجن نتيجة انخفاض القوة الشرائية وزيادة المعروض
أ
مما أادى الى انخفاض االسعار ،أاضف الى ذلك ان اغالقات الفنادق والمطاعم كان له أاثر سلبي على مبيعات هذه الفئة من الدواجن.
أ
على الجانب االخر ،تعتبر القرارات التي صدرت مؤخرا بشان استئناف تصدير مصر للدواجن بعد توقف دام لعدة أاعوام بسبب أانفلونزا الطيور يعد فرصة جيدة لقطاع الدواجن ،وهو ما
أ
قد يدفع السوق المحلي الى عودة ارتفاع االسعار واستفادة الشركات من هوامش اعلى.
يبلغ معدل العائد على التوزيعات  %8وهو اعلى ب  3نقاط مئوية من متوسط مؤشر أاي جي اكس  ،30واعلى من متوسط القطاع البالغ  .%6.7بلغ مؤشر الديون إلى حقوق المساهمين
 0.55مرة وهو ما يفسح المجال للشركة لمزيد من االقتراض والتوسع
أ
تراجعت إيرادات الشركة في التسعة أاشهر لعام  2020بنسبة  %10.7كما تراجعت صافي االرباح بنسبة  %27.1وهو ما نتج عن زيادة مصروفات إعادة الهيكلة للشركة.
نقدر سعر مستهدف عند  4.11جنيه لسهم \ باستخدام كريقة مضاعف الربحية المستقبلي للتقييم ً
بناء على ربحية سهم متوقعة تبلغ  0.21جنيه (بنمو  %30سنويا) ،ومتوسط
مضاعف يبلغ  | .×20نسبة االرتفاع عن سعر السوق %31.2+

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 73

قطـاع االدوية والرعاية الصحية
مزيد من االستحواذات في القطاع واعمال التوسع القتناص الفرص

أ
أ
تعد صناعة االدوية إحدى الصناعات التي تم تصنيفها ضمن الصناعات التي استفادت من االزمة ،وهي من الصناعات الحيوية والضرورية التي تك تسب
أ
أ
اهمية خاصة الرتباطها بشكل وثيق بقطاع الرعاية الصحية وتمس صحة اإلنسان .باعتباره قطاعا دفاعيا والرتباطه ارتباط وثيق بجائحة كورونا كان اداء
أ
القطاع إيجابيا كما شهد المزيد من التوسعات على مدار العام الماضي لزيادة الطلب على معامل التحاليل .كما حققت شركات االدوية العاملة بالسوق
المصري ،مبيعات بقيمة  37.1مليار جنيه خالل الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بتراجع  ،%0.8مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو  80مليار جنيه “ %6.8من إجمالي االستثمارات في  ،2019/2018ما يعادل إنتاج  5.2مليار علبة دواء
أ
أ
أ
ً
سنويا ،تمثل االدوية المثيلة النسبة االكبر منها ،حيث تعادل  %69.3من إجمالي العبوات الدوائية المنتجة ،فيما تستحوذ مبيعات االدوية المثيلة على
ما يقرب من ثلثي السوق.
أ
أ
يوجد في مصر  350منشاة لصناعة مستحضرات الدواء ،يعمل بها نحو  84.6الف عامل ،تمتلك الحكومة منها  %3فقط ،مقابل %97مملوكة للقطاع
أ
الخاص .إنتاج الدواء في مصر يتركز بالقطاع الخاص بنسبة  %94من إجمالي االستثمارات ينتج  %80من االدوية في مصر ،مقابل  %6للقطاع الحكومي الذي
أ
أ
ينتج  %20من االدوية ،وتستحوذ شركات القطاع الخاص االجنبي على  %69من سوق الدواء في مصر بينما تستحوذ الشركات المحلية على  %31من الحصة
السوقية للدواء عام .2018
أ
أ
أ
أ
أ
على الرغم من القيمة السوقية الضخمة لمبيعات مصر من االدوية في الشرق االوسط ،إال انها ليست االك ثر تطورا في صناعته ،حيث ان إنتاج مصر المتزايد
أ
من الدواء لم يواكب تطورا في البحث والتطوير وال محاوالت ناجحة لتصنيع المادة الفعالة بدال من استيراد المكونات الدوائية النشطة االجنبية من الخارج.
أ
أ
أ
استيراد مصر الجزء االكبر سواء من المدخالت من مواد فعالة ومستلزمات تعبئة وتغليف وغيرها او من المنتجات النهائية من ادوية ومستلزمات طبية،
من الخارج ،حيث يتم استيراد ما يفوق  %90من المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج المحلي والذي يغطي %93من االستهالك المحلي.
وبلغت واردات مصر من المنتجات الدوائية نحو  2.61مليار دوالر مقار ًنة بحوالي  271.85مليون دوالر فقط للصادرات خالل عام  ،2019وبالتالي تفوق
أ
الواردات من المنتجات الدوائية الصادرات بنحو  9اضعاف

المحفزات
▪
▪
▪
▪

أ
استقرار سعر الصرف نظرا الستيراد اغلب المواد الخام
برنامج ال امين الصحي الشامل وزيادة الوعي بالرعاية الصحية
اإلقبال على مراكز التحاليل
أ
زيادة الطلب على ادوية المناعة ونزالت البرد

احصائيات قطاع االدوية بداية من انتشار فيروس كورونا
صادرات وواردات االدوية لعام ( 2020/2019مليون جنيه)

المصدر :البنك المركزي

مؤشر االسعار المحلية لقطاع الرعاية الصحية

المصدر :البنك المركزي

المخاطر

أ
▪ انخفاض سعر الجنيه امام الدوالر
أ
▪ قيود التصدير على االدوية المصرية
أ
▪ قيود من الحكومة على تسعير االدوية

صفحة 74

أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهم
أ
أ
إيبيكو افضل االسهم من
حيث مضاعف الربحية
أ
مقارنة بباقي اسهم
أ
القطاع وايضا من حيث
العائد على حقوق
الملكية.

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين
المنطقة االفضل

40%

35%

OCPH

AXPH

ADCI

30%

20%

NIPH

15%
SIPC

RMDA

10%

MIPH
CPCI

PHAR

BIOC

300
250
200
150
100
50
-

5%
0%
30

25

جنيه

 06أكتوبر2020 ،
 06يوليو2020 ،
 06أبريل2020 ،
 06يناير2020 ،
 06أكتوبر2019 ،
 06يوليو2019 ،
 06أبريل2019 ،
 06يناير2019 ،
 06أكتوبر2018 ،
 06يوليو2018 ،
 06أبريل2018 ،
 06يناير2018 ،
 06أكتوبر2017 ،
 06يوليو2017 ،
 06أبريل2017 ،
 06يناير2017 ،
 06أكتوبر2016 ،
 06يوليو2016 ،
 06أبريل2016 ،
 06يناير2016 ،
 06أكتوبر2015 ،
 06يوليو2015 ،
 06أبريل2015 ،
 06يناير2015 ،
 06أكتوبر201 ،
 06يوليو201 ،
 06أبريل201 ،
 06يناير201 ،

العائد على حقوق المساهمين

25%
ISPH

نطاق مضاعف الربحية التاريخي  -إايبيكو؛ PHAR

20

المنطقة االضعف

15

10

5

0

مضاعف الربحية

19

15

11

7

3

يتداول سهم إيبيكو على
نطاق مضاعف ربحية
أ
اقل من  7وهو نطاق
منخفض عما كان
يتداول عليه السهم في
الماضي خاصة في الفترة
ما بين يناير  2016الى
يونيو  ،2020وهو ما
يشير الى ان السهم ربما
يعاود الصعود مرة أاخرى
لتماشى منع نطاقه
التاريخي

سعر اإل الق

أ
على الرغم من ان شركات االدوية الحكومية تعد من الشركات االفضل من حيث تركيبة
أ
العائد والسعر كما يظهر جليا من الرسم اعاله ،والتي نعتقد بان شركات العربية
أ
أ
أ
لالدوية ( ،)ADCIوشركة اإلسكندرية لالدوية ( ،)AXPHباإلضافة الى شركة اك توبر
أ
أ
فارما ( )OCPHمن افضل االسهم من حيث انخفاض مضاعف الربحية ،وارتفاع
أ
العائد على حقوق المساهمين ،اال ان ضعف تداول هذه االسهم وانخفاض معدل
سيولة السهم يعد عامل غير محفز.
كما ان شركة ايبيكو لديها قصة نعتقد بانها سوف تدفع بسعر السهم الى اعلى ،في ظل
طموح إدارة الشركة إلنتاج ادوية حيوية " ،"Biosimilarوبالتالي كان االهتمام
بانخفاض مضاعف ربحية السهم عن اقران على الرغم من النمو المتوقع للشركة

صفحة 75

رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا لكونه قطاعا دفاعيا با إالضافة تداعيات فيروس كورونا والتي ادت بزيادة الطلب على معامل التحاليل واالشعة وادوية بروتوكول العالج للفيروس اال اننا نتحفظ
بعض الشيء على انخفاض الطلب على باقي الخدمات الطبية لعدم انتشار الفيروس ،وبتالي ف إاننا انتقائيين في اختيار لبعض االسهم التي نرى فيها قيمة نابعة من قوة مركزها المالي ،وفرص استفادتها
من الوضع الراهن
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاعف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

المصرية الدولية للصناعات الدوائية " إايبيكو"
()PHAR
42.04
4,169.13
%35.67%12.423,565.23
73.32
42.53
11.22
1.55
%18.10
%9.67
%35.24
%16.45

صفحة 76

املصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" PHAR -

المخاطرة | متوسطة

خطة استثمارات طويلة األجل تدعم زيادة اإلنتاجية واملبيعات ،مضاعف رحبية منخفض مقارنة مبتوسط القطاع – قيمة عادلة  75.5جنيه للسهم |  %80+اعلى من سعر السوق
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
11.22
%9.67
1.55
%18.10
1,218.95-

المؤشر
10.32
%5.00

القطاع
 -/+المؤشر
16.26
%8.75
%5.22
%4.67
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%30.98%4.45
0.72
1.65
%29.24-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
99.17
991.71
4,169.13
%49.79

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

42.04
73.32
42.53
3.565

أ
أ
تستهدف الشركة استثمارات مستقبلية متوقعة بنحو  2.2مليار جنيه خالل االعوام من  2021وحتى  ،2026تشمل مشروع االدوية الحيوية بتكلفة  1.2مليار جنيه،
أ
باإلضافة إلى مشروعات التطوير .كما قامت بالحصول على ترخيص هيئة الدواء المصرية لخط جديد لتعبئة وتغليف االقماع بقسم المراهم بطاقة إنتاجية  12مليون عبوة
ً
سنويا.
أ
أ
أ
يعتبر السهم في مستويات اسعار رخيصة مقارنة باسهم القطاع إذ يتداول على مضاعف ربحية  12.42مرة ( 23.64%اقل من القطاع)
لدى الشركة مستوى ديون منخفض يبلغ  0.72مرة بالنسبة لحقوق الملكية مما يفسح المجال لمزيد من االقتراض والتوسع
يبلغ معدل العائد على التوزيعات  %9.7وهو مرتفع مقارنة بعائد توزيعات القطاع ومؤشر ايجي اكس 30بنسبة  %4.7و%4.48
أ
أ
أ
تراجعت اإليرادات للتسعة اشهر من العام الجاري بنسبة  %17عن الفترة المقارنة على اساس سنوي ولكن الشركة تمكنت بتقليل التكاليف من تحقيق مجمل ربح اعلى
أ
بنسبة  %35.4ونظرا لزيادة مخصصات الشركة وارتفاع المصروفات العمومية واالدارية وانخفاض الفوائد الدائنة سجلت الشركة تراجع في االرباح بنسبة %35

نقدر السعر المستهدف عند  75.5جنيه للسهم بنا ًء على مضاعف شركات االدوية لالسواق الناشئة ( )×25.2مطبقا عليه خصم .%20
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 77

قطـاع االتصاالت
رب ضرة نافعة – كورونا يعزز من االعتماد على االتصاالت

يلعب قطاع االتصاالت ً
دورا أا ً
ساسيا في تسريع عجلة النمو االقتصادي بما ُيوفره من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون ُمحفزة لالستثمار وداعمة للقرارات االقتصادية
الناتج المحلي لقطاع ا إالتصاالت علي مدار  3سنوات
أ
أ
أ
ُ
ُ
واالجتماعية ،أاهمية هذا القطاع وفاعليته تستند على اربعة ركائز اساسية ،يتعلق اولها بتطوير نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وثانيها بتعميق الصناعة
أ
أ
التكنولوجية .حقق القطاع إنجازات كبيرة منذ ان تبنى ال مشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى ُمجتمع ال معلومات ،مما اسفر عن تز ُايد ُمطرد في
أ
مساهمته في النمو االقتصادي ليصل إلى نحو  ،%12الفتة إلى ان استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا ال معلومات ُتقدر بنحو  31.6مليار جنيه في خطة عام
 ،2021/20بنسبة  %4.3من إجمالي استثمارات الخطة.
أ
أ
تعمل كل من الحكومة المصرية وشركات تشغيل االتصاالت على تطوير البنية االساسية لالتصاالت في مصر التي كانت وستظل هي المحرك لسوق االجهزة الشخصية.
أ
منح الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ( )NTRAرخصة تشغيل خدمة الجيل الرابع ( )G4للهواتف المحمولة لشركات تشغيل االتصاالت المصرية االربعة ،وهم المصرية
لالتصاالت واورانج وفودافون واتصاالت.
أ
أ
أ
خالل العالم المالي  2020-2019تاسست  1336شركة جديدة بإجمالي رؤوس اموال  1.34مليار جنيه .مما ادى لزيادة عدد مشتركي التليفون المحمول بنسبة
أ
أ
المصدر :وزارةاالإتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
0.8بالمائة ،حيث وصل عدد المشتركين إلى  96مليون مشترك نهاية اك توبر  ،2020مقارنة ب  95.25مليون مشترك نهاية اك توبر .2019وزاد عدد مشتركي ()ADSL
أ
أ
اجمالي ا إالستثمارات للقطاع علي مدار  3سنوات
بنسبة 19.9بالمائة ،حيث وصل عددهم نهاية اك توبر  2020إلى  8.6مليون مشترك ،مقارنة ب  7.17مليون مشترك نهاية اك توبر  ،2019بينما زاد عدد مشتركي
أ
أ
( )Mobile Broadbandبنسبة  7.7بالمائة ،حيث وصل عددهم نهاية اك توبر  2020إلى  45.5مليون مشترك ،مقارنة ب  42.25مليون مشترك نهاية اك توبر
.2019وزادت كذلك نسبة مستخدمي اإلنترنت من السكان ،حيث وصلت إلى 57.3بالمائة عام  ،2020-2019مقارنة ب  47.6بالمائة عام  ،2019-2018في حين
وصلت تكلفة تطوير البنية التحتية لالتصاالت في النصف الثاني عام  2020إلى  400مليون دوالر لتصل سرعة اإلنترنت إلى  33.2ميجابايت /ثانية ،في نوفمبر من
نفس العام1.
أ
أ
ُ
من المتوقع أان يزداد إنتاج القطاع وناتجه بنسبة ( %26باالسعار الجارية) ،و( %16باالسعار الثابتة) وترتفع مساهمة القطاع في النمو إلى  %16.4عام  ،2021/20كما
ُيتوقع أان تتحسن ُمؤشرات أاداء القطاع بصورة ملحوظة في عام الخطة ،سواء في مجال تطوير ُن ُظم االتصاالت أاو تعميق الصناعة ال محلية أاو تنمية صادرات القطاع .أواشار
تقرير إلى مستويات أاداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حيث تجسدت إنجازات القطاع في زيادة سعة السنتراالت أواعداد القنوات التلفزيونية ،وزيادة أاعداد
ال ُمشتركين في التليفون ال محمول ُومستخدمي شبكة اإلنترنت ،كما تواصل تز ُايد نسبة االنتشار في ال ُمجتمع ،مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية ً
نسبيا ،عالوة على
المصدر :وزارةاالإتصاالت و تكنولوجيا المعلومات
زيادة نوادي التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا ال معلومات واالتصاالت.
أ
تدعم استراتيجية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  2030تحقيق أاهداف رؤية مصر  2030من خالل بناء مصر الرقمية .وتشمل هذه االهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتعزيز الشمول الرقمي ،وتحقيق
أ
أ
الشمول المالي ،وتعزيز بناء القدرات وتشجيع االبتكار ،ومحاربة الفساد ،وضمان االمن المعلوماتي ،وتعزيز مكانة مصر على المستويين اإلقليمي والدولي .وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة ُوتعد بمثابة حجر االساس لتحويل مصر
إلى مجتمع رقمي .ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثالثة محاور أاساسية ،وهي التحول الرقمي ،والمهارات والوظائ ف الرقمية ،واإلبداع الرقمي.

المحفزات

المخاطر

أ
▪ في ظل وجود فيروس  COVID-19يعتبر القطاع نشط جدا حيث يتجه الجميع في أاالونة أاالخيرة الي العمل من ▪ ارتفاع سعر الدوالر امام الجنيه من الممكن ان يؤثر على ارباح الشركات نظرا لكون معظم اقتراض
أ
المنزل ) (Working From Homeو التعليم عن بعد )(Onlineوايضا المعامالت البنكية عن طريق ال ( Online
الشركات بالعملة االجنبية.
أ
أ
) Bankingخدمات الدفع اإللك تروني باالتفاق مع شركات المحمول.سداد فاتورة الهاتف االرضي سداد فواتير المرافق
عبر طرق الدفع اإللك تروني باستخدام اإلنترنت .و ذلك يحفز القطاع بشكل كبير حيث ان نشاطات القطاع تزداد بشكل ▪ اي تغير في اإلجراءات والقوانين والتي قد تؤثر على ربحية وهوامش الشركات العاملة
أ
واضح لمواكبة االحداث.

صفحة 78

توزيع اسهم القطاع طبقا لمضاعف الربحية ،والعائد على حقوق المساهمين

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – المصرية لالتصاالت؛ ETEL

المنطقة االفضل
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المنطقة االضعف
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مضاعف الربحية

يعتبر سهم المصرية لالتصاالت ذو مضاعف ربحية منخفض مقارنة بقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،كما ان معدل العائد على حقوق
المساهمين متوسط ،وتتميز الشرك بكونها الشركة الوحيدة المحتكرة
أ
لخدمة التليفون االرضي في مصر وهو ما يعد عالوة يجب ان تضاف الى
السهم عند التفكير في قيمته العادلة

0

ويليه سهم المصرية
لالتصاالت من حيث
العائد و مضاعف
الربحية حيث يتداول
عند مضاعف ربحية
 4.28مرة .
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أ
بتوزيع اسهم القطاع ما
أ
بين  4اجزاء على الرسم
البياني يتضح ان سهم
راية لخدمات االتصاالت
أ
أ
افضل االسهم من حيث
العائد علي حقوق
مقارنة
المساهمين
العائد .

جنيه

10

8

6

4

2

سعر اإلغالق

يتداول سهم المصرية
لالتصاالت على نطاق
مضاعف ربحية حالي (-2
 )5تقريبا نفس النطاق
الذي يتداول عليه السهم
في الماضي باستثناء الفترة
ابريل-مايو  ،2017والتي
كان يتداول فيها اعلى عند
نطاق  8-14مرة ،نعتقد
بان السهم اقل من قيمته
الحقيقية والتي يجب ان
يتداول فيها على نطاق
مضاعف ربحية اعلى من
×10

صفحة 79

رؤيتنا على القطـاع إايجابية بشكل عام نظرا الهمية القطاع بالنسبة للدولة لما يمثله قطاع االتصاالت والتكنولوجيا من اهمية و خطة الدولة الي التحول الرقمي ،وبتالي ف إاننا نرى فيه قيمة المصرية
لالتصاالت نابعة من قوة االداء المالي التاريخي وانخفاض اسعارها عن قيمتها الحقيقية ،اضف الى ذلك التحول الحالي الى استخدام التكنولوجيا والذي بدوره يعتبر محفز لصناعة االتصاالت
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
المؤشرات

المصرية لالتصاالت
()ETEL

سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
مضاف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

11.80
20,143.44
%25.40
%3.5219,869.87
14.61
7.99
4.28
0.54
%12.60
%2.10
%35.87
%15.50

صفحة 80

املصرية لالتصاالت ETEL -

المخاطرة | متوسطة

مشغل اتصاالت متكامل  ،ارضي حممول وبيانات  /املشغل الوحيد للخط األرضي واملالك ملعظمة البنية التحتية لالتصاالت – مضاعف رحبية منخفض جدا – نقيم السهم بـ  16.57جنيه | %40.4+
اهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم

المؤشر

 -/+المؤشر

القطاع

 -/+القطاع

.28

10.60

%59.62-

7.07

%39. 6-

%2.10

%5.00

%2.90-

%7.17

%5.07-

0.5
%12.60
16،850.23-

الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

0. 9
0.57
%83.65-

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

10.00
1،707.07
17،070.72
20،1 3.

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

11.80
1 .61
7.99
19.870

%19.90

حققت الشركة ارتفاع في اجمالي اإليرادات في نهاية  9أاشهر من  2020بنسية  %17.5حيث حققت  22.347مليار جنيه مقابل  19.011مليار جنيه من نفس الفترة المقارنة  ،2019كما حققت ارتفاع في
صافي الربح نسية %3.3سنويا في نفس الفترة .حققت الشركة ً
نموا في قاعدة عمالئها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي ،حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ومشتركي اإلنترنت
فائق السرعة الثابت بنسبة  %9و %16على التوالي .ووصول عدد مشتركي خدمات المحمول إلى  7.1مليون عميل بنسبة نمو قدرها  %55مقارنة بنفس المدة من العام السابق.
أ
ال تزال الشركة تحقق نموا مطردا في معظم قطاعاتها ،ويدلل على ذلك النمو القوي في اإليرادات واالرباح على مدار السنوات االربع الماضية اذ بلغت نسبة النمو المتوسط سنويا في اإليرادات .%28
أاعلنت الشركة المصرية لالتصاال ت ،عن قبول واعتماد الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت للعرض المالي والفني المقدم من قبل الشركة للحصول على نطاق ترددي بعرض  20ميجاهرتز في الحيز الترددي
 2600ميجاهرتز بتقنية  TDDبنظام حق االنتفاع لمدة  10سنوات مقابل  305مليون دوالر أامريكي تسدد على  3دفعات.
وقعت الشركة عقد شراكة استراتيجية بين الشركة المصرية لالتصاالت ،وشركة  AMS-IXالهولندية إلنشاء مركز تبادل حركة اإلنترنت ’ ’EG-IXوالذي يقع داخل أاكبر مركز بيانات دولي خاص بالمصرية
لالتصاالت بالقرية الذكية والحاصل على شهادة .Tier III – Uptime
أ
وقعت الشركة اتفاقية مع جوجل العالمية لتقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بجوجل على مستوى بروتوكوالت اإلنترنت ( ،)IP Layerوتعد هذه االتفاقية هي االولى من نوعها في مجال خدمات
أ
أ
أ
أ
العبور ،من خالل الشبكة الدولية االرضية للمصرية لالتصاالت عبر االراضي المصرية عن طريق البحر االحمر والبحر المتوسط ومن المتوقع البدء في هذا المشروع خالل النصف االول من .2021
يتداول سهم الشركة على مضاعف ربحية  ×4.28على خصم قدره  %39من قطاع االتصاالت ،وخصم قدره  %60من مؤشر أاي جي اكس  ،30وهو ما يجعل السهم جذاب خصوصا في ظل النمو المستدام
الذي تحققه الشركة حتى في وقت االزمة .يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  × 0.54أاي ان السهم اقل من قيمته الدفترية
نقيم السهم عند سعر مستهدف  16.57جنيه \ السهم باستخدام مضاعف ربحية القطاع ( )×7.07مع تطبيق معدل خصم  %15على المضاعف نظرا الن القطاع يتضمن شركات اعالم وتكنولوجيا.

االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%

هوامش االرباح ()%

صفحة 81

قطـاع الغزل والنسيج  -السجاد
أ
على الرغم من االغالقات التي صاحبت انتشار فيروس كورونا إال ان وجود الجائحة كان فرصة جيدة القتناص حصة سوقية من المنافس الصيني الذي يعد
أ
المنافس االقوى في سوق السجاد الستبداله بالمنتج المحلي
اسعار البترول والبولي بروبلين من 2025-2004
أ
أ
مبيعات سوق السجاد اصبحت مقصورة على تجهيزات العرائس ،ولم يعد تجديد مفروشات وسجاد المنزل ضمن مصروفات االسرة المصرية ،التي اتجهت
منذ التعويم ،إلى تغيير نمطها االستهالكي ً
كليا.
ً أ
مؤخرا ،انعشت سوق الموكيت الخارجي والسجاد.
اتجاه بعض الفنادق لتجديد مفروشاتها فضال على الفنادق الجديدة التي يتم افتتاحها
أ
ً
اعتمادا على الدعم الذي تقدمه الحكومة
يعاني السوق المصري من إغراق المنتج التركي الذي يتمكن من البيع داخل اسواقه التصديرية بسعر التكلفة،
أ
ً
خصوصا ُالمصدرينُ .يباع السجاد التركي في مصر باسعار تقل عن المنتج المحلى بنحو  ،30%فضال على ارتفاع جودته ،وهو ما يجعله
التركية لمستثمريه
أ
أ
ُ
االختيار االفضل للمستهلك .انتزع السجاد التركي السوق السعودي من المصدرين المصريين ،بسبب ارتفاع جودته وزهاء الوانه غير التقليدية وقدرة
أ
أ
ُالمصدر التركي على البيع بسعر التكلفة ،حيث ُيعد السوق السعودي اكبر مستهلك في العالم للسجاد إال ان المنافسة مع المنتج التركي داخل السوق
أ
أاالفريقي ما زالت في صالح السجاد المصري ً
نظرا للمسافة الكبيرة بين تركيا ودول القارة االفريقية.
أ
لذاك طالب مصنعو السجاد بفرض رسوم على واردات السجاد لما يعاني منه السوق المحلي من إغراق المنتجات التركية والتي تتميز بانخفاض اسعارها والمنافسة الشرسة مع المنتج المحلي
أ
أ
يعد البولي بروبلين اهم مكونات العملية االنتاجية للسجاد حيث يمثل نسبة  %23من المواد الخام والذي يرتبط سعره ارتباط وثيق باسعار البترول العالمية
ً
أ
أ
كحافز قامت الحكومة باستئناف برنامج دعم الصادرات ورد المتاخرات المستحقة للشركات كما اغلنت عن مبادرة السداد الفوري للمستحقات في حال موافقة الشركات على تلقي نسبة  %85فقط من المستحقات بدال من
أ
أ
سدادها على اقساط قد تستغرق عدة سنوات ،االمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها.
االحصائيات العالمية المتوقعة لالسمدة

عودة التجارة الخارجية مع تفعيل برنامج دعم الصادرات

المحفزات
▪ زيادة الطلب الناتج عن انتقال اجهزة ووزارات الدولة الى العاصمة االدارية
وانشاء العديد من الفناد ق
▪ توجه الدولة لزيادة الصادرات عن طريق سداد مستحقات برنامج دعم
الصادرات للشركات

المخاطر

أ
أ
▪ دخول الصين في مرحلة التعافي واعادة العالقات التجارية مع امريكا اكبر
سوق سجاد
أ
أ
▪ ارتفاع فى اسعار البترول والذي يؤثر بشكل مباشر في اسعار البولي بروبلين
أ
المكون االساسي في العملية االنتاجية لصناعة السجاد
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رؤيتنا على القطـاع محايدة نظرا لعودة الحياة إالى طبيعتها بشكل تدريجي وتعافي قوة الطلب با إالضافة إالى اعمال الصيانة وافتتاح الفنادق بالمدن الجديدة إاال ان بعض اسواق التصدير ما زالت تشهد
إاغالقات والتي قد تعطل من حركة الصادرات او الطلب باالسواق الخارجية مثل اوروبا بشكل عام
األسهم املرشحة من حبوث برمييري يف القطاع
السهم
المؤشرات
سعر السهم (جنيه)
راس المال السوقي (مليون جنيه)
عائد السهم خالل اخر سنة ()%
عائد السهم خالل اخر شهر ()%
متوسط فيمة التداول اليومي -اخر  12شهر (الف جنيه)
اعلى سعر خالل  52اسبوع (جنيه)
اقل سعر خالل  52اسبوع (جنيه)

نطاق مضاعف الربحية التاريخي – النساجون الشرقيون؛ ORWE

7.20
4,788.77

EGP

%30.57-

25

%2.56

20

9127.0195

15

10.74

10

5.07

يتداول سهم النساجون
الشرقيون على نطاق
مضاعف ربحية حالي
( )6 -3اقل مما كان
عليه في الفترة من
أ
اك توبر  -2018مارس
أ
 2020ويعد اقل
مضاعف ربحية وصل
إليه على مدار  6سنوات

5

5.64
0.76
%11.42

-

Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Oct-17
Jan-18
Apr-18
Jul-18
Oct-18
Jan-19
Apr-19
Jul-19
Oct-19
Jan-20
Apr-20
Jul-20
Oct-20

مضاعف الربحية (مرة)
مضاعف القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق المساهمين ()%
عائد التوزيعات النقدية ()%
هامش مجمل الربح الخر  12شهر ()%
هامش صافي الربح الخر  12شهر ()%

النساجون الشرقيون
()ORWE

15

12

9

6

3

سعر اإل الق

%8.70
%12.16
%9.21
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النساجون الشرقيون ORWE -

المخاطرة | متوسطة

تنوع جغرايف جيد ،حتفيزات حكومية يف صاحل مزيد من الصادرات ،نقيم السهم بطريقة التدفقات النقدية بـ 9.45جنيه للسهم |  %31+اعلى من سعر السهم يف السوق
أاهم المؤشرات
مضاعف الربحية
عائد التوزيعات
مضاعف القيمة الدفترية
العائد ع .ح .المساهمين
صافي رصيد النقدية (مليون جم)

السهم
5.64
%8.70
0.76
%11.42
515.08

المؤشر
10.43
%5.01

القطاع
 -/+المؤشر
17.32
%45.91%3.00
%3.69
الديون الى ح .المساهمين
نسبة السيولة
أ
ص .النقدية\راس المال السوقي

 -/+القطاع
%67.43%5.70
0.36
1.75
%10.76

البيانات االساسية للسهم
القيمة االسمية للسهم
عدد االسهم (مليون)
أراس المال (مليون جم)
أراس المال السوقي (م .جم)
نسبة التداول الحر ()%

1.00
665.11
665.11
4,788.77
%53.54

أ
تعد شركة النساجون الشرقيون للسجاد اكبر شركة في مصر والعالم لصناعة السجاد والموكيت الميكانيكي (تبلغ الحصة السوقية المحلية للشركة .)%80
أ
أ
تبدا بتصنيع حبيبات البولي بروبلين التي تعتبر ً
مكونا رئ ً
يسيا إلنتاج االلياف الصناعية ،ثم غزل وصباغة الخيوط ونسج الخيوط والقيام
تقوم الشركة بإدارة عملية إنتاجية متكاملة
بعمليات التجهيز والتعبئة ً
تمهيدا لتسويق المنتجات
تحافظ الشركة على متوسط كميات مبيعاتها على مدار الخمس سنوات الماضية عند حوالي  117مليون متر من السجاد ،اال ان توزيع المبيعات ما بين المحلي والتصدير قد
اختلف قليال في السنوات االخيرة لصالح التصدير
أ أ
أ
أ
التوترات التجارية بين الصين وامريكا حيث تعد امريكا من اكبر االسواق االستهالكية للسجاد وتتميز الصين بانخفاض التكاليف الذي يمكنها من اغراق االسواق بمنتجاتها
أ
أ
أ
يعتبر السهم في مستويات اسعار رخيصة بالنسبة السهم القطاع إذ يتداول على مضاعف ربحية  5.64مرة ( 67.43%اقل من القطاع) ويتداول السهم تحت قيمته الدفترية حيث
يبلغ مضاعف القيمة الدفترية  0.76مرة ،كما يبلغ العائد على التوزيعات  %8.7وهو مرتفع مقارنة بمؤشر اي جي اكس 30
أ
أ
تراجعت اإليرادات بالتسعة اشهر من عام  2020على اثر توقف حركة الصادرات حيث تمثل الصادرات نسبة  %65من إجمالي المبيعات باإلضافة إلى انخفاض الطلب المحلي
أ
أ
أ
أ
أ
والذي بدوره ادى إلى تراجع صافي الربح بنسبة  %1.2على اساس سنوي ،اال انه بتحسن االوضاع العالمية نتوقع تحسن اداء الشركة اك ثر.
تم تقييم السهم بطريقة التدفقات النقدية بقيمة عادلة تبلغ  9.45جنيه للسهم |  %31+اعلى من سعر السوق الحالي
صافي الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
مجمل الربح (مليون جم) والنمو السنوي فيه ()%
االيرادات (مليون جم) والنمو فيها ()%

بيانات التداول
سعر السهم الحالي
اعلى سعر خالل  52اسبوع
اقل سعر خالل  52اسبوع
م .ق .التداول ( 105يوم) (مليون .جم)

7.20
10.74
5.07
9.127

هوامش االرباح ()%
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ملحق االفصاحات
تعريفات التوصيات

تخضع عملية التوصيات ل أراي المحلل/المحللين المالين المسؤولين عن تقييم الشركة محل الدراسة ،وتقوم ُ
بناء على مقارنة السعر المستهدف الذي تم التوصل اليه في هذا التقرير بسعر سهم الشركة في السوق وقت صدور هذا التقرير ،وتقوم التوصيات على ثالث مستويات رئيسية
آ
موضحة كما في الجدول االتي:
التوصية

شراء

احتفاظ

بيع

التعريف

توصية بشراء السهم عند السعر الحالي في السوق

توصية باالحتفاظ بموقف المستثمر على ما هو عليه

توصية ببيع السهم عند السعر الحالي في السوق

السعر المستهدف أاعلى من السعر في السوق

السعر المستهدف يختلف عن السعر السوق بنسبة قليلة

السعر المستهدف أاقل من السعر في السوق

≥%10+

من  %10+الى %10-

≤%10-

السعر المستهدف مقابل سعر السوق
نسبة االرتفاع-/االنخفاض "مقابل سعر السوق"

شهادة المحللين

أ
أ آ
يشهد المحلل  /المحللين الماليين المذكور اسماؤهم في هذا التقرير بان االراء الواردة في هذا التقرير حول االوراق المالية المتضمنة أواي وجهات نظر أاو تنبؤات أاخرى تم التعبير عنها تعكس بدقة وجه نظره/نظرهم ورؤيتهم عن الشركة محل التقييم ،أوانه /انهم لم يحصلوا على تعويض
أ
تبطا بشكل مباشر أاو غير مباشر بالتوصيات أاو آاالراء المحددة الواردة في هذا التقرير البحثي .ويشير المحلل /المحللين الوارد اسماؤهم في التقرير أا ً
يرتبط ،أاو سيكون مر ً
يضا إلى أانه ال هو/هم أاو ذويهم لهم اي مصلحة مباشرة أاو غير مباشرة في االوراق المالية التي هي موضوع هذا التقرير
البحثي وقت صدوره.

إخالء المسؤولية

آ
أ
يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء أاو بيع ،كما ال يعتبر عرض شراء أاو بيع االوراق المالية المذكورة فيه .لقد تم إعداد المعلومات واالراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أابحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد أانها موثوق فيها في
آ
أ
وقت نشرها .ال تتحمل شركة بريميير أاية مسؤولية قانونية أاو مسؤولية عن الخسائر أاو االضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور أاو محتوياته .يحق ل شركة بريميير تغيير االراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.
أ
أ
يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع المالحق) على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين ،إذا لم يكن القارئ أاو المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود ،يرجى إخطار بريميير على الفور ،ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ باي جزء باي
شكل من أاالشكال .إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أاو نشره أاو توزيعه أاو إعادة إنتاجه من قبل أاي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور ً
تماما.
أ
ويؤكد محلل/محللو االبحاث الذين يغطون الشركة ( أاو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أان وجهات نظرهم حول الشركة ( أاو الشركات) أواوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة.

فريق العمل – إدارة البحوث  -شركة برمييري
عصام عبد العليم – مدير إدارة البحوث

االتصال:

منى عبد املنعم  -حملل أوراق مالية

قسم البحوثresearch@premiere-securities.com :

جهاد ابوهشيمة – حملل أوراق مالية

خدمة العمالءetrade@premiere-securities.com :
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