ﻓﺮوش رﮐﻮردﺷﮑﻦ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ال ﺟﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در ﻓﺼﻞ دوم  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ال ﺟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ۲۰۲۰را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،درآﻣﺪﻫﺎی ال ﺟﯽ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۷.۹درﺻﺪ و ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن  ۲۴.۱درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) ۱۲.۸ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون( و  ۴۱۹.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر )۴۹۵.۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون( رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ال ﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺮوﺷﯽ رﮐﻮردﺷﮑﻦ را
در ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﻓﺼﻞ دوم ﺧﻮد را از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز رﻗﻢ
زد.
ﻣﺪﯾﺮان ال ﺟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۰ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
روی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻓﺮوش رﮐﻮردﺷﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درآﻣﺪ ال ﺟﯽ از ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵.۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون و ﺳﻮد
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن  ۶۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۲.۲درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ال ﺟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﺑﺮای ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱.۵ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ال ﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﺪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻟﺒﺎس
ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺑﺨﺎر و ﻇﺮﻓﺸﻮ ﺑﺨﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد.

ال ﺟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن واﺣﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ را ﻧﺪارد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ دارد .ﺳﺌﻮ دوﻧﮓ ﻣﯿﻮﻧﮓ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻮدﺟﻪ واﺣﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ال ﺟﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در دراز ﻣﺪت
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ال ﺟﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد
دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺣﺎل اﺛﺮﮔﺬاری اﺳﺖ.
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم اﻣﺴﺎل درآﻣﺪﻫﺎی واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻟﺠﯽ  ۳۱.۱درﺻﺪ رﺷﺪ ﻓﺼﻠﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻫﻮن ﻓﺮوش ﺧﻮب آن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﮐﺮه ﺑﻮد.
ال ﺟﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
وﻟﻮﻟﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮات ﻣﻌﻨﺎداری را در ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲.۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون
داﺷﺖ و ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۱۲.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان ال ﺟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدن روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.
درآﻣﺪ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ال ﺟﯽ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱.۳ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون و زﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ
 ۲۰۶.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون ﻋﻨﻮان ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول اﻣﺴﺎل  ۳۱.۱درﺻﺪ
رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و زﯾﺎن آن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ال ﺟﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دورﮐﺎری ﮐﺎرﺑﺮان و آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ
ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی آن ﺷﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼل در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻓﺮوش ﭘﻨﻞ
ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آن را دﭼﺎر اﻓﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

