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ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردر آﻣﺎزون رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه؛ ﺛﺮوت ﺟﻒ ﺑﺰوس
ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ روز  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺟﻒ ﺑﺰوس از ﮐﻞ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در
ﭘﺎﯾﺎن روز دوﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی روزاﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺷﻬﺮت دارد ،ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻒ ﺑﺰوس را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۸۹.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﮐﺮد .ﺑﺰوس ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ادﻋﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻓﻮرﺑﺲ و ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روز  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﮐﻞ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻫﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﮐﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد
ارزش آﻣﺎزون را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در روز دوﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪی  ۸درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارزش ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون ﻇﺮف دوازده ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺣﺪود ۲۸
درﺻﺪی ﺑﻪ  ۳۸۰۰دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آﻣﺎزون ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۳۲۳۲.۴۹دﻻر در ﺑﻮرس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.

ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺟﻒ ﺑﺰوس از  ۵۷درﺻﺪ ﺳﻬﺎم او در آﻣﺎزون ﻣﯽ آﯾﺪ و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ارزش
ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺛﺮوت ﺑﺰوس ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺰوس در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺗﺎزه ﻗﺮار دارد؛ اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﺑﺰوس اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮد
در دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺼﺶ از  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود .اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻼﻗﺶ از ﻣﮑﻨﺰی ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را در ﭼﺎرﭼﻮب
ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻃﻼق ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﮐﻮرد را ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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