
  

نداأمل   
مالي محلل  

anada@arabeyaonline.com 
 

القادم؟ الرابحالحصان إيبيكو  تكونهل   

  5 أغسطس 2019 

  

ستمرت مصر في النمو من حيث القيمة بين مصنعي إ في الشرق األوسط وأفريقيا الطبيةوجودها بين منتجي المستحضرات  تعززمصر   

فريقيا  الطبيةالمستحضرات  فى حين ٪ 22بلغ  2018-2014خالل الفترة  معدل نمو سنوي مركب ت، حيث حقق (MEA) في سوق الشرق األوسط وا 
، وهو ما يتجاوز أيًضا جميع المنافسين  2018فى ٪ 26بنسبة سنويا  حققت مصر أيًضا نمًوا   %.8 للمنطقة معدل النمو السنوي المركب  بلغ

في المرتبة  لتستقرمنطقة الفي  ترتيبهامصر من تحسين من خالل هذه الخطوات القوية ، تمكنت فى التحسن إستمرارها وب. المنطقةاآلخرين في 
 . بعد أن شغلت المركز الثالث بين منتجى األدوية لعدة أعوام  2018 الثانية بعد المملكة العربية السعودية في عام

 

 المصري األدوية فى السوققبل بضعة أيام ، تم اإلعالن عن مبيعات 
إجمالي مبيعات  حيث سجلت 2019النصف األول من عام  خالل
شركات على أكثر من  10رة أكبر مليار جنيه مع سيط 37.3 السوق
سجلت  IMS Health. ٪ من إجمالي مبيعات السوق وفًقا لشركة44

 (PHAR.CA)  إيبيكو() الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية
،  2019مليار جنيه في النصف األول من عام  1.36مبيعات بلغت 
 خاللمليار جنيه  1.15مقارنة بـ المبيعات٪ تقريًبا في  18بزيادة قدرها 

 .2018النصف األول من عام 

سوق األدوية  في تقرير السوقيةوحصتها  إيبيكو لقد ألقينا نظرة على تصنيف  ية العاليةالتنافس ظلفي  السوقيةوحصتها  ترتيبهاتحسن  إيبيكو
 ، استحوذت القويةخطواتها في إطار و  لكنهاو  .مع الترتيب السابع السوقية٪ من  3على ما يقرب من  إيبيكو ، حيث حصلت 2018لعام  المصرى 

، في المرتبة السادسة  مليار جنيه(1.36) إجمالي مبيعاتهاسجلت من خالل ، و  2019٪ في النصف األول من عام 8على حصة سوقية بنسبة 
 .مليار جنيه 16.51حين بلغ إجمالي مبيعات السوق 
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 إيبيكو للشركة حيث تعملالوضع المالي والسوقي  يثبت قوةشركات  10ل على تحسين حصتها في السوق وتصنيفها بين أفض إيبيكو أن قدرة نرى 
بشكل خاص  إيبيكو بشكل عام و بيةالطتجدر اإلشارة إلى أن قطاع المستحضرات   ات.مع شركات محلية ومتعددة الجنسي يةسوق شديد التنافس فى

 .2018/2019ى لعام نا عن اإلقتصاد الكلفى تقرير  للقطاعات والشركات  أفضل خياراتنامثال جزء من 

ووفًقا إلجماع    إيبيكو يتداول بأقل من قيمته العادلةسهم 
 104بنحو  إيبيكوالقيمة العادلة لسهم السوق ، يقدر متوسط 

٪ مقارنة بالسعر 38 صعود بنسبةسهم ، مع إمكانية /جنيه
 4)طبقا إلغالق  جنيًها للسهم 75الحالي البالغ 

ولسهم األخير في السوق  الهبوطأدى . (2019أغسطس
هبوط مضاعف الربحية الذى يتداول عنده أيًضا إلى  إيبيكو

سنوات حيث يتداول 5وى منذ ألقل مست لليص سهم إيبيكو
متوسط مرة مقارنة ب10.11حاليا عند مضاعف ربحية 
وعلى الجانب اآلخر  مرة  15مضاعف ربحية تاريخى عند 
 واألدوية فى البورصة عند يتداول قطاع الرعاية الصحية

 .مرة19.5

٪ مقارنة بـ 17زيادة قدرها ، ب 2019مليون جنيه في الربع األول من عام  203.3قدره  صافى ربحسجلت  إيبيكو تجدر اإلشارة إلى أن
 التى سجلت اإليرادات٪ في 25بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة  صافى الربحالزيادة في ترجع و  .2018مليون جنيه في الربع األول من عام 172.7
من باإلضافة إلى ارتفاع الدخل  2018مليون جنيه في الربع األول من عام  732.1مقابل  2019مليون جنيه في الربع األول من عام  915.3

مليون جنيه في  20.7مقارنة بـ 2019مقارنة بالربع األول من عام  يمليون جنيه ف 27.6 ليسجل٪ 33بنسبة االستثمارات في الشركات الشقيقة 
 .2018الربع األول من عام 

هامش صافى   في هذا المجال عندما يتعلق األمر بهوامش الربحية حيث سجلت الشركاتتعتبر واحدة من أفضل  إيبيكو تجدر اإلشارة إلى أن
على  متفوقة بذلك 2019خالل الربع األول لعام  الترتيب٪ على 22٪ و 30 بمعدلوهامش صافي ربح األرباح قبل الضرائب والفوائد واإلهالك 

 .% 12.3 هامش صافى ربح بنسبةو  % لألولى 21.3التى تسجل الصناعة وسيط تلك الهوامش فى 
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 تدفع السهم للصعودإيجابية  عوامل في ضوء النمو السكاني التى تحفز النمو لدى الشركة وذلكبالعديد من العوامل  إيبيكوتتمتع  تمتلك إيبيكو
رتفاع قيمة الجنيه أمام الدوالر في مصر ، وقانون الرعاية الصحية الشاملة  المتزايد ، ومشروع  صادراتهالتحفيز فضاًل عن خطط الشركة   وا 

 مؤخًرا تم اإلعالن عنه الذىالهرمونات وأدوية السرطان 

 لتصنيع الهرمونات وأدوية مشروع ضخم بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه مؤخرًا عن  إيبيكو تأعلن  مشروع الهرمونات وأدوية السرطان
 مما يضمن ٪ في السوق المصري 50بهوامش تقارب إنتاجها  شركة ، تُباع األدوية المستهدفبالكامل. وفًقا إلدارة الالتى تستورد و السرطان 

 .لفترة طويلة نظًرا الرتفاع تكلفة االستثمار إنتاج تلك األدوية راحتكا يبيكوإل
  ربحية أعلى للشركة نظرا الن هوامش  2019منذ يناير الدوالر  مقابلالمصري الجنيه يضمن إرتفاع  أمام الدوالرالجنيه المصري  إرتفاع

 من تكلفة اإلستيراد. ى إستيراد المادة الفعالة مما يقللصناعة الدواء فى مصر تعتمد بشكل رئيسى عل
 الصادرات .المحلية مقارنة بالمبيعات التصديرالهوامش األعلى من  وذلك فى ظلاختراق أسواق جديدة لتحسين الصادرات  إيبيكو تستهدف 

 .2019الربع األول من عام  وذلك خالل٪ 19هي  إيبيكو شارة إلى أن نسبة الصادرات / المبيعات الحالية لـتجدر اإل
  في مصر ، الشامل نظًرا للتطبيق التدريجي لبرنامج الرعاية الصحية على  األدوية زيادة في الطلب  نتوقع  قانون الرعاية الصحية الشامل

 .في مصر  المتزايدوكذلك النمو السكاني 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة البحوث بالشركة من مصادر متوفرة و متاحة للجميع علما بأن هذا التقرير ال يجب أن يعتد به كحافز 
إستثمارية و أن ما به من آراء و معلومات في إعتقادنا إنها عادلة و دقيقة وقت نشرها. و إن إدارة  للشراء أو البيع أو إتخاذ أية قرارات

البحوث ال تتحمل أي مسئولية نتيجة ألية خسائر ناتجة عن إستخدام المعلومات الواردة في هذا التقرير في إتخاذ أية قرارات إستثمارية. 
تحليل المالي والذي يدرس القيمة العادلة للسهم، آخذا في اإلعتبار أرباح الشركة على المدى برجاء العلم بأن تلك التوصية هي طبقا لل

 الطويل ويمكن أن تتعارض هذه التوصية مع توصية التحليل الفني والتي ال تأخذ في اإلعتبار إال الطلب والعرض اللحظي في البورصة.
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 قســــــم البــــــحوث

 

 أحمد محمد عالء األستاذ /                     أمل محمد األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                أول  محلل مالي                 

       AAhmed@arabeyaonline.com             AMohamed@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 

 

مايكل أرميا األستاذ/  

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  إدارة مبيعاترئيس                           رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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