ﺗﺴﻼ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻮدآورش را ﮔﺰارش ﮐﺮد:
ﺳﻮد  ۷۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﺴﻼ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎل ﺳﻮدآوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و از درآﻣﺪ  ۳۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ،۲۰۲۰
ﺳﻮدی ﺑﺮاﺑﺮ  ۷۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮش در
 ۲۰۲۱اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ.
ﺗﺴﻼ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﭼﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺎﻟﺖ

ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﮐﺎرﺷﺎن را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﺴﻼ در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ۲۰۲۰ ،را ﺳﺎﻟﯽ دﮔﺮﮔﻮنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺴﻼ ﺧﻮاﻧﺪه و از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوریاش
ﺧﺒﺮ داده:

»ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻮدآوری و
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎ ﺿﺮردﻫﯽ  ۸۶۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،در  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد  ۷۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
درآﻣﺪش ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲۸درﺻﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ  ۳۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .در  ۲۰۲۰ﺗﺴﻼ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۳۶درﺻﺪی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدرو ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻗﺮار داد.

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  ۲۰۲۰اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۵۷درﺻﺪی ﺳﻮددﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ۲۷۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮدآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ درآﻣﺪ ﺗﺴﻼ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ۴۶

درﺻﺪی ﺑﻪ  ۱۰.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ رﺷﺪ درآﻣﺪ و ﺳﻮدآوری ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﺎﻦﺗﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﺳﺖ .در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻮد  ۱.۰۱دﻻری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ  ۸۰ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﺗﺴﻼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺳﻮددﻫﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪش را در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ:

»در اﻓﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۵۰درﺻﺪی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ
ﺷﺎﯾﺪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در  ۲۰۲۱رخ دﻫﺪ«.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آن

دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺴﻼ ،اﺛﺮات آن ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

