درآﻣﺪ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری و اﻓﺰاﯾﺶ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی
ﺳﻮد آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ درآﻣﺪ و ﺳﻮد آﻣﺎزون
را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۰در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻮد اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی رﺷﺪ  ۳ﺑﺮاﺑﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و از  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۶.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه .ﻣﯿﺰان ﺳﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۱۲.۳۷دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد  ۴.۲۳دﻻری در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮد

در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ  ۳۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و درآﻣﺪ  ۹۶.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۰داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻐﺮات ﻧﺮخ ارز را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺑﻪ  ۳۶درﺻﺪ
ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان وال اﺳﺘﺮﯾﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺷﯿﻮع
ﮐﺮوﻧﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،آﻣﺎزون ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﻤﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

در ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮی از ﻓﺮوش » «Prime Dayﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻣﺴﺎل در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم و در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،

ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ آﻣﺎزون در ﺑﺎزار و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دردﺳﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
آﻣﺎزون ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ درآﻣﺪ  ۱۱۲ﺗﺎ  ۱۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
رﺷﺪ  ۲۸ﺗﺎ  ۳۸درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ۱۱۲.۳

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ارزش ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۲.۱درﺻﺪی ﺑﻪ  ۳۱۴۵دﻻر
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ رﺷﺪ آﻣﺎزون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺰ از ﮔﻮﮔﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

