ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی؛
ﺳﻮد آوری ﺳﻬﺎم داران را ﺷﮕﻔﺖ زده ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ،در روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد و در ﮐﻤﺎل
ﺗﻌﺠﺐ ،ﻣﯽ ﺗﻮان درآﻣﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ی آن ،ﺳﻮدآوری را ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ

ﺳﻮدآوری ،ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺷﺪی  ۵.۱درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

John Chen
اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،در ﺣﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ درآﻣﺪﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﻗﺎی  ،Chenﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﻓﺮوش ﺳﺮوﯾﺲ
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ؛ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﺎل در ﭘﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻠﮏ ﺑﺮی در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ،از  ۹.۵۹ﺑﻪ  ۹.۷۷دﻻر
در  Nasdaqاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻬﺎم داران اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺳﻮدآوری ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل ﻣﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻞ  QNXﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،از ﺧﻮدرو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﮐﺘﻮرﻫﺎ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ  BGCﺑﻪ ﻧﺎم  Colin Gillisﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :آﻗﺎی ﭼﻦ و ﺗﯿﻤﺶ ،ﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﯿﺮﻧﺪ«.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮش ،از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده ،در ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ زﯾﺎﻧﯽ  ۱۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۲۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،Brian Colello .ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﺎزﻣﺎن  Morningstarﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎده ی درﺳﺘﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۱۶ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎری درﺧﺸﺎن ﺗﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

