ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺪرت ﺧﻮد اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۴
ﭘﺲ از ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دوﺑﺎره ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را آﻏﺎز
ﮐﺮده .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ،5و ﺣﻀﻮر رﻗﺒﺎی ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻟﺮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺪام روﺳﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دارﻧﺪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  6و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس 6
اج ،ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  5ﻧﺒﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮﭼﻤﺪارﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا از راه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ دو ﺗﻠﻔﻦ و آﺷﺘﯽ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ و اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﺪرن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده  8.6درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮه ای ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ  ۱۲.۱درﺻﺪ رﺷﺪ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در  ۲۱ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ درﺻﺪی ﺳﻬﺎم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  11ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ارزش ﺑﺎزار ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮوع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دوﺑﺎره ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭘﺲ از رﮐﻮدی ﻃﻮﻻﻧﯽ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮐﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎل  ،2015ﺳﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪر ﺑﺎزار را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی
اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اواﯾﻞ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪی از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻬﺎم داران ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روزﮔﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  6و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  6اج در ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ رو اﺛﺮات ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﺳﻬﺎم داران ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮده.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

