
 

 

 شراء                           نتائج قوية – األولالربع  نتائج اعمال –حديد عز

 2021أغسطس  26                                                                2021العام المالي  من   الثاني الربع 

 

والتحول   مدعوما بارتفاع أسعار البيع % 62نرى احتمال صعود بنسبة  –جنيه 23.6 الى  السعر المستهدف نرفع
   2020في نهاية   %23.مقارنة بـ    %21إلى الربحية بنتائج األعمال وتحسن هوامش الربح اإلجمالي بشكل كبير  

 مليار جنيه 1.5وارباح النصف تتجاوز  الثاني الربعتعزز من ربحيتها في  عز حديد
 

ظهرت ألمؤشرأت ألمالية ألمجمعة لشركة حديد عز،   EGX 30 rebasedمقابل  حديد عزسهم 
 
خالل ألربع  أرتفاع صافي أرباحهاأ

  2020مليون جنيه، )مقابل خسائر خالل ألربع ألثاني  800ألى ، 2021من  ألثاني
ساس مليون جنيه( وبارتفاع  984بلغت 

 
، كما بلغ %2بلغ  )فصلي( سنويربع على أ

 .%4.7هامش صافي ألربح 

مليار جنيه  7.0مقابل  2021من عام  مليار جنيه 16.9 ألثانيألمبيعات للربع ت بلغ 
ساس سنوي %140بزيادة قدرها  ،2020 ألثانيخالل ألربع 

 
على  %25وبزيادة  على أ

ساس ربع
 
 .  سنوي أ

مقارنة بمجمل  2021من عام  ألثانيألربع خالل  مليار جنيه 3.5بلغ مجمل ألربح  
ساس ، وأرتفع على 2020خالل ألربع ألثاني  مليار جنيه 2.8 خسارة

 
سنوي  ربع أ

على منذ خمس ، )%19.4وبلغ هامش مجمل ألربح  .%22بمعدل نمو 
أ
وهو ال

 (.سنوات

ساس سنوي كانت قد مليار جنيه  2.5ألربح ألتشغيلي  بلغ 
 
بتحول من خسارة على أ

ول مليون جنيه و 524بلغت 
 
 . %20نسبته  2021نمو ربع سنوي مقارنة بالربع أل

 ، 2021 عام من ألثانيللربع جنيه  مليار EBITDA" 3.3" أإلهالكاتقبل ألربح  بلغ 
، 2020مليون جنيه خالل ألربع ألمقارن من  144-أإلهالكات  ق.خسارة مقارنة ب

ول  %22وبزيادة ربع سنوية بلغت 
 
 .2021مقارنة بالمحقق خالل ألربع أل

 

 الموارد األساسية القطاع / الصناعة

 ESRS كود السهم

 14.70 سعر السهم

األسهم )مليون(عدد   543.3 

(مليون جمرأس المال )  2,716.3 

(مليون جمالسوقي )رأس المال   7,986.0 

 32.6%  التداول الحر

اسبوع 52 -اعلى سعر   15.71 

اسبوع 52 -اقل سعر  6.55 
 

نتائج الربع األول من عام 
2021 

 - 2الربع 
2021 

 - 2الربع 
2020 

التغير 
 السنوي

 - 1الربع 
2021 

التغير 
 الفصلي

 - 1 نصف
2021 

 - 1 نصف
2020 

التغير 
 السنوي

 %70.6 17,826.0 30,417.2 %25.3 13,498.4 %140.3 7,039.8 16,918.8 االيرادات

 مرة 81 77.7 6,380.2 %22.3 2,870.0 -- 2.8- 3,510.3 مجمل الربح

 نقطة مئوية 20.5 %0.4 %21.0 نقطة مئوية 20.8 %21.3 -- %0.0 %20.7 هامش مجمل الربح

 -- 182.3- 5,985.7 %21.7 2,699.4 -- 143.6- 3,286.3 اإلهالكاتالربح قبل 

 -- %1.0- %19.7 نقطة مئوية 21.5 %20.0 -- %2.0- %19.4 اإلهالكات .هامش الربح ق

 -- 897.3- 4,539.5 %20.4 2,059.6 -- 524.3- 2,479.9 الربح التشغيلي

 -- %5.0- %14.9 نقطة مئوية 22.1 %15.3 -- %7.4- %14.7 هامش الربح التشغيلي

 -- 1,844.1- 1,583.5 %2.0 783.7 -- 984.1- 799.8 الخسارةصافي الربح/ 

 -- %10.3- %5.2 نقطة مئوية 18.7 %5.8 -- %14.0- %4.7 الربح/ الخسارة .هامش ص

 عبد العليم عصام 



 

 

 الشركة وأسباب ارتفاع القيمة العادلة: اداء التعليق على 

ول من عام  أيرأدأتأرتفعت  
 
ميار في ألنصف ألمقارن، 18مليار جنيه مقابل  30سنويا حيث سجلت  %71بنسبة  2021ألشركة في ألنصف أل

ول من ألعام ألحا % 25ونمو ربع سنوي مرة سنويا،  1.4مقدأر فت وفي ألربع ألثاني تضاع
 
 ي.لمقارنة بالربع أل

ول من على صعيد ألمنتجات، أرتفعت إيرأدأت حديد ألتسليح في أ 
 
مليار جنيه، وذبك على  16.2سنويا لتبلغ  %24، بنسبة 2021لنصف أل

ول  1.55مليون طن )مقابل  1.35ألرغم من أنخفاض كمية ألمبيعات من حديد ألتسليح حوألي 
 
( بينما 2020مليون طن في ألنصف أل

مليون طن )مقابل  1.04ه، وبلغت كمية ألمبيعات مليار جني 13.8تضاعفت مبيعات ألحديد ألمسطح حوألي ضعفين في ألنصف ذأته لتبلغ 
لف طن في ألنصف ألمقارن(، بنسبة نمو في ألكمية ألمباعة  760
 
 .%104أ

ول أذ بلغت نسبة ألنمو في ألصادرأت حوألي  
 
ساسي في أرتفاع أإليرأدأت للنصف أل

 
سنويا، حيث بلغت  %272وكانت ألصادرأت هي ألعامل أل

و ما يعادل  مليار جنيه 9.25أإليرأدأت 
 
ول من  %14مساهمة من إيرأدأت ألفترة مقارنة ب %30أ

 
. وجاءت 2020من أإليرأدأت في ألنصف أل

مليار جنيه خالل ألنصف ألول من  2.0مليار جنيه مقارنة بـ 7.5أليرأدأت مدعومة بشكل كبير بصادرأت ألصلب ألمسطح وألتي بلغت 
 تقريبا.  ، بزيادة سنوية تقترب من ألثالثة أضعاف2020

دت ألى زيادة صادرأتها، جنبا ألى  
 
أستفادت ألشركة بقوة من زيادة ألطلب ألعالمي على ألصلب خاصة بعد أنخفاض صادرأت ألصين، وألتي أ

سعار ألصلب عالميا.
 
 جنب مع أرتفاع أ

سعار ألفائدة على ألجنيه أل 
 
سعار ألفائدة، أستفادت ألشركة من ألتخفيضات ألكبيرة ألتي قام بها ألبنك ألمركزي ألمصري ل

 
مصري  فيما يتعلق با

س ألمال ألعامل لشركات ألتصنيع بسعر مخفض، حيث أنخفضت مصروفات ألفوأئد في ألنصف 2020في عام 
 
، ومبادرة تمويل تسهيالت رأ

ول من 
 
 سنويا. %12بنسبة  2021أل

سعار بيع  متوسط نموذج تقييم ألشركة، وتحديث ألمؤشرأت ألمالية، في ظل ألمستجدأت ألحالية وألتي تشير ألى أرتفاعة عبعد مرأج 
 
أ

ول من ألمنتجات خالل أل
 
شهر أل

 
غسطس من ألعام ألحالي بنسبة  %42، بنسبة 2021ثمانية أ

 
نذ م %15سنويا، وأرتفاع سعر بيع ألحديد في أ

مليار  54.6، مقارنة بالتقديرأت ألسابقة عند 2021مليار جنيه في  58.2بدأية ألعام تقريبا، فقد تم زيادة تقديرأتنا لمبيعات ألشركة لتصل ألى 
رباح موجبة خالل ألعام 

 
خرى بجانب طريقة ألتدفقا2021جنيه. ونتيجة ظهور أ

 
ت ، قمنا بتعزيز عملية تقييم ألسهم بإضافة طريقة تقييم أ

 ". EV/EBIDA"، وهي طريقة ألمضاعفات "DCFألنقدية ألحرة "

جنيه للسهم بوزن نسبي لطريقتي ألتدفقات ألنقدية،  23.6وقد نتج عن تلك ألتعديالت وألتحديثات متوسط قيمة عادلة "سعر مستهدف" تبلغ  
جنيه، فيما بلغ تقييم ألسهم بطريقة  22.9ة على ألترتيب. حيث بلغ تقييم ألسهم بطريقة ألتدفقات ألنقدي %40، و%60ألمضاعفات هو 

نه تم أستخدأم مضاعف ربح ق. أإلهالكات " 24.7ألمضاعفات 
 
مرة )** متوسط  6.02" يبلغ EV/EBITDA multipleجنيه، علما با

سوأق ألناشئة من دأمودأرأن يبلغ 
 
 خصم على ألمضاعف(. %30وقد تم تطبيق  ×،8.6ألمضاعف لال

| باحتمال ارتفاع عن سعر السوق   جنيه للسهم 23.6بسعر مستهدف التوصية بالشراء للسهم  ندعم عليه وبناء 
   واالرباح   لإليراداتوفيما يلي التقديرات الجديدة . %62يبلغ + 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 بعد التحديث )مليون جنيه( 

 67,239.9 65,268.8 63,355.5 61,498.2 60,723.6 58,189.4 االيرادات 

 10,289.1 10,376.0 10,373.2 10,296.4 10,535.1 10,880.5 مجمل الربح/الخسارة 

 EBITDA" 9,277.9 9,365.7 9,031.6 8,975.8 8,834.8 8,591.5الربح ق. اإلهالكات "

 3,496.98 3,274.07 3,030.68 2,748.90 2,593.56 2,346.11 صافي الربح/الخسارة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبريد الكتروني:  37627581 (202+)تليفون:   البحوث قسم


