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ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ifeng.comﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻗﻘﻨﻮس در آن
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار

ﺑﻮرس اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﯾﮑﯽ از دو ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﯾﺎد ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﻌﺪدی را از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎﻣﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﭙﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری
اﺑﺮاز ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﺳﻬﺎم آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﮐﻮرد  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﻬﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﺑﺸﮑﻨﺪ.
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درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آن را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر دارد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  5ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﻬﺎم آن در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آن ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد در
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﻧﻮﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺑﺪﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

