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KORONAWIRUS NIE ZATRZYMAŁ TESLI. SPÓŁKA Z
ZYSKIEM W II KWARTALE
Mimo przestojów fabryk z powodu pandemii, Tesla odnotowała niespodziewany zysk netto za drugi
kwartał, przekraczając oczekiwania analityków i ogłaszając czwarty z rzędu kwartał zysków.
Pomimo zamknięcia głównej fabryki Tesli w Fremont na prawie połowę kwartału, producent pojazdów
elektrycznych odnotował czwarty z rzędu zysk w wysokości 104 mln USD w drugim kwartale.
Awans na S&P 500
Cztery dochodowe kwartały z rzędu sprawiają, że Tesla kwaliﬁkuje się teraz do indeksu S&P 500 (który
gromadzi 500 największych kapitałowo spółek z NYSE i NASDAQ).
Po opublikowaniu wyników późnym wieczorem w środę, akcje Tesli wzrosły o 5% na NASDAQ w
czwartkowym obrocie przedrynkowym.
Na początku tego miesiąca Tesla podała dane dotyczące dostaw pojazdów w drugim kwartale, które
pokazały, że wyprodukowano 82 tys. pojazdów a dostarczono 90,65 tys., co z
przekroczyło oczekiwania analityków.
"Podczas gdy nasza główna fabryka w Fremont była zamknięta przez większą część kwartału, z
powodzeniem zwiększyliśmy produkcję do wcześniejszego poziomu" - podała Tesla.
Komentując wyniki drugiego kwartału i to, co nas czeka na resztę roku, producent samochodów
elektrycznych oświadczył: "Produkcja w naszych istniejących obiektach stale rośnie, aby sprostać
popytowi, a my zwiększamy moce produkcyjne. Jeszcze w tym roku będziemy jednocześnie budować
trzy fabryki na trzech kontynentach".
Gigafabryki
W toku jest budowa Gigafactory w Niemczech, jednym z największych europejskich rynków Tesli,
gdzie nadal buduje moce produkcyjne dla Modelu Y i jest na dobrej drodze do rozpoczęcia dostaw
Modelu Y z Gigafactory Berlin i Gigafactory w Szanghaju w 2021 roku.
Ponadto Tesla wybrała miejsce na kolejną amerykańską Gigafactory, w trakcie przygotowań. W
wywiadzie po publikacji wyników za drugi kwartał Elon Musk powiedział, że Tesla wybrała Austin w
Teksasie na nową Gigafactory w Stanach Zjednoczonych, co pochwalił na Twitterze prezydent USA
Donald Trump.
"Zamierzamy uczynić z niej fabrykę, która będzie oszałamiająca nad rzeką Kolorado. Właściwie
będziemy musieli mieć nad sobą promenadę, szlak turystyczny, rowerowy. To będzie w zasadzie raj
ekologiczny" - powiedział Musk CNBC.

