ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  One M9ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ارزش
ﺳﻬﺎم  HTCﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﺑﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  One M9ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ
ﻃﺮﻓﺪاران  HTCرا ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده؟ زﯾﺮا از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در  ۲۱ﻣﺎرس )اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه( ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ارزش ﺳﻬﺎم ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اش رﺳﻤﺎً  ٪۴۷ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده.
در ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎرس و درﺳﺖ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  HTCدﻗﯿﻘﺎً ۴.۵۹
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎی اﻣﺮوز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل

 ۲.۴۴دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺘﻈﺎر دارد در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی دوم ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻓﻌﺎل ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻋﺮﺻﻪ ی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ
ﻣﯿﻼدی زﯾﺎن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۲۵۷اﻟﯽ  ۲۹۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰارش ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮه ی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ
.One M9
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  HTCﻫﺪف ﺧﻮدش را ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه از ﭘﺮﭼﻤﺪار
ﺗﺎزه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻗﺮار داده و ﻧﮑﺘﻪ ی ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ،دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  QHDو ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم اراﺋﻪ ی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ،
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭼﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﺣﺎﻻ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﺒﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  Heroﺟﺪﯾﺪ داده
اﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ راه ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و اوﺿﺎع را از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎرج
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺤﺮان زده ی  HTCرا ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺨﺸﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ  One M9ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﻋﺮﺿﻪ ی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  Senseراﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻫﺎی وارده را ﻗﺪری اﻟﺘﯿﺎم
ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ  One M9در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  ۶و اس  ۶اج رﺳﻤﺎً ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و

ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ی رﻗﯿﺐ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی  ۶و  ۶ﭘﻼس ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﻫﻮاداران ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان از ﻗﺸﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  HTCاﮔﺮﭼﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ
ﻋﻤﻼ ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
دورﺑﯿﻨﯽ  ۲۰ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ً

ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و ﮐﺎرﺑﺮان از ارﺗﻘﺎ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻗﺪری اوﺿﺎع را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ ،وﻟﯽ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺣﺘﯽ راﻫﮑﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﯾﺮ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ آوازه ی

ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

