ﺗﺴﻼ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﯿﺶ از
 ۲۵ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺗﺴﻼ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 2017
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﮐﻮرد ﻓﺮوش  25051دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺧﻮدروﺳﺎز

ﮐﺎﻣﻼ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻓﺮوش  50ﻫﺰار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
ً
ﺑﻮد.

ﺗﺴﻼ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل  3را ﺑﻪ  10ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺪل  «3از ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺴﻼ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﺖ ﺟﺎده ای اﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه و
اﯾﺮادات ﻧﺮم اﻓﺰاری آن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﺳﺎل  2017ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل 3
ﺑﻪ  5000دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ در ﺳﺎل  2018ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ 10
ﻫﺰار ﺧﻮدرو در ﻫﻔﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

درآﻣﺪ ﺗﺴﻼ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  2.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،زﯾﺎن دﻫﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد  1.33دﻻر ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺿﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان وال اﺳﺘﺮﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺿﺮر
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  81ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درآﻣﺪ ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه .در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درآﻣﺪ  2.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از رﻗﻢ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  2.62ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺴﻼ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل  2016ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد  2.28ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ درآﻣﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﻼ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﺴﻼ در ﻣﺮز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد و ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ

ﻃﯽ  3اﻟﯽ  6ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان درآﻣﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017ﺗﺴﻼ را
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻘﺎی درازﻣﺪت ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

