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نتائج قوية للنصف األول من  2021/2020بدعم من ارتفاع مبيعات السماد |  %17+ارتفاع في صافي ربح الربع الثاني

نتائج أيجابية 
القطاع  /الصناعة

األسمدة والكيماويات

كود السهم

ABUK

عدد االسهم

1,261.88

رأس المال

1,892.81

رأس المال السوقي

27,609.84

التداول الحر

%29.82

سعر مستهدف

27.0

اخر سعر

21.9

اعلى سعر  52 -اسبوع

23.5

اقل سعر 52 -اسبوع

11.7

عائد السعر منذ سنة

%11.5

عائد السعر منذ أول السنة

%5.8

ربحية السهم أخر  12شهر

2.18

القيمة الدفترية اخر ربع

5.02

مضاعف الربحية

10.1

مضاعف القيمة الدفترية

4.4

عائد التوزيعات

%5.5

نتائج اعمال الشركة إيجابية ،بدعم من زيادة كميات مبيعات السمدة  %5سنويا،
وارتفاع إيرادات الشركة  %1سنويا في النصف الول من .2021
الرتفاع الحالي فث اسعار اليوريا يدعم تواصل النمو اإليجابي لعمال الشركة في
العام المالي .2021/2020
أظهرت ألقوأئم ألمالية لشركة أبوقير للسمدة وألكيماويات للنصف ألول من ألعام
ألمالي  2021/2020ألمنتهية في ديسمبر ،رباح ألشركة بنسبة  %3.6لتسجل 1,491.5
مليون جنيه مقارنة ب  1,439.8مليون جنيه في ألنصف ألمقارن.
ارتفعت إيرادات الشركة بشكل سنوي في الستة اشهر بواقع  %1لتسجل 4.035
مليا جنيه مقارنة بإيرادات  3.996مليار جنيه بالنصف المقارن.
جاء مجمل الربح  1.59مليار جنيه اعلى بنسبة  %5.9سنويا ،ليرتفع الهامش
بواقع  1.83نقطة مئوية ليسجل .%39.5
كما اظهرت نتائج اعمال الربع الثاني  2021تسجيل الشركة لرباح بلغت 804.9
مليون جنيه مقارنة بارباح  688.2مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي
الماضي ( %17+سنويا) كما ارتفعت الرباح فصليا مقارنة بالربع السابق (الربع
الول من  )2021بنسبة  %17ايضا.
بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني  2,286.6مليون جنيه مقارنة بـ2,010.1
ميون جنيه في الفترة المقارنة (بارتفاع  %13.8سنويا %30.8 ،ربع سنوي)
بلغ مجمل ربح الشركة في الربع الثاني  937.4مليون جنيه (بهامش مجمل ربح
 )%41مقارنة بمجمل ربح  764.0مليون جنيه وهامش مجمل ربح  %38في الربع
المقارن اي بارتفاع سنوي  ،%22.7وتحسن ملحوظ في هامش مجمل الربح بلغ
 3نقطة مئوية

نتائج الربع الثاني من العام المالي .2021/2020
البند

الربع – 2
2021

الربع – 2
2020

التغير السنوي

الربع – 1
2021

التغير الفصلي

النصف األول
2021

النصف األول
2020

التغير السنوي

المبيعات (بالمليون)

2,286.61

2,010.05

%13.8

1,748.61

%30.8

4,035.21

3,996.90

%1.0

مجمل الربح

937.39

763.98

%22.7

656.77

%42.7

1,594.17

1,505.90

%5.9

هامش مجمل الربح

%41.0

%38.0

2.99

%37.6

3.44

%39.5

%37.7

1.83

صافي الربح/الخسارة

804.93

688.20

%17.0

686.56

%17.2

1,491.49

1,439.80

%3.6

هامش صافي الربح

%35.2

%34.2

0.96

%39.3

4.06-

%37.0

%36.0

0.94

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

التعليق على نتائج االعمال

جاءت نتائج اعمال الشركة إيجابية وجيدة عل مستوى اإليرادات والرباح وكانت مدعومة بزيادة كميات المبيعات من السماد
والتي سجلت  1.147مليون طن في النصف الول  2021مقارنة ب 1.092مليون طن خالل فترة المقارنة (بارتفاع  %5سنويا)
ومقارنة بـ 970الف طن مستهدف خالل الفترة اي بزيادة  %18عن المستهدف.
تحسنت هوامش الرباح في النصف الول من العام ليسجل هامش مجمل الربح  %39.5مقارنة ب ،%37.7وتحسن هامش
صافي الربح الى  %37من  %36في النصف المقارن ،وهو ما جاء مدفوعا بانخفاض تكاليف اإلنتاج (والذي استفادت الشركة منه
نتيجة انخفاض سعر الدولر مقابل الجنيه مما اثر على انخفاض اسعار الغاز الطبيعي ،والخامسات والمستلزمات السلعية)
جاء الربح قبل الستقطاعات ( )EBITDAاعلى بنسبة  %7سنويا في النصف الول من  ،2021حيث سجل  1.4مليار جنيه
مقارنة بـ 1.3مليا جنيه خالل النصف المقارن.
جاء التحسن في الرباح ايضا مدعوما بانخفاض المصروفات العمومية واإلدارية ،والتي انخفضت بنسبة  %12.6سنويا لتسجل
 65.7مليون جنيه ،وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة  ،%7وانخفاض العوائد واليرادات الخرى
(الستثمارية) بنسبة  %29سنويا.
نتوقع المزيد من التحسن خالل النصف الثاني من العام  2021/2020في ظل ارتفاع اسعار اليوريا عالميا وزيادة الطلب على
آ
السمدة ،حيث سجلت اسعار السمدة الزوتية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام اذ وصت الى  336دولر للطن يوم  18يناير
سنوياُ ،م ً
الماضي مقارنة بـمتوسط  250دولر للطن خالل عام  ،2020ليرتفع بنسبة ً %30
سجال اعلى مستوياته منذ نوفمبر
ً
مدفوعة بنمو الطلب.
 .2018وجاءت الزيادة في سعر اليوريا
قمنا سابقا بتقييم السهم عند سعر مستهدف  27جنيه للسهم بطريقة مضاعف الربحية ،باستخدام متوسط مضاعف يبلغ  13مرة
في حينها ،وهو ما يجعلنا نوصي بشراء السهم ،ويجعلنا ايجابيين عليه.

إخالء المسؤولية
يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور .ال يُقصد بهذا التقرير توصية بشراء أو بيع  ،كما ال يعتبر عرض شراء أو بيع
األوراق المالية المذكورة فيه .لقد تم إعداد المعلومات واآلراء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة أبحاث شركة بريميير من مصادر
يعتقد أنها موثوق فيها في وقت نشرها .ال تتحمل شركة بريميير أية مسؤولية قانونية أو مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن
استخدام هذا المنشور أو محتوياته .يحق لـشركة بريميير تغيير اآلراء الواردة في هذا التقرير دون إشعار مسبق.
يحتوي هذا التقرير البحثي (بما في ذلك جميع المالحق) على معلومات يُقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين  ،إذا لم يكن القارئ
أو المتلقي لهذا التقرير البحثي هو المتلقي المقصود  ،يرجى إخطار بريميير على الفور  ،ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ
بأي جزء بأي شكل من األشكال .إن االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي أو نشره أو توزيعه أو إعادة إنتاجه من قبل أي
شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تمامًا.
ويؤكد محلل/محللو األبحاث الذين يغطون الشركة (أو الشركات) المذكورة في هذا التقرير أن وجهات نظرهم حول الشركة (أو
الشركات) وأوراقهم المالية تم التعبير عنها بدقة.

مسؤولي االتصال
ادارة البحوث
قسم البحوث

تليفون(+202) 37627581 :

بريد الكترونيresearch@premiere-securities.com :

