آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارد؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﺶ ،در دوم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۷.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داد و

ﺳﺘﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺸﺖ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ 5.5 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ« ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺸﻤﻮل داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ،ﻧﻈﯿﺮ ارزش ﻧﺎم »ﻧﻮﮐﯿﺎ« ،رواﺑﻂ
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮی و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدد ۴.۵ .ﻣﯿﻠﯿﺎرد

دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و… ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮای داﺷﺘﻨﺸﺎن
رﻗﻤﯽ ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎرات را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ رود ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )دﺳﺖ

ﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ( از ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آن زﻣﺎن ،در ﺧﺼﻮص

ﻧﺤﻮه رﺷﺪ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ.

اﺧﯿﺮا ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻟﻮﻣﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده و زﯾﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻈﺎرات و ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ -در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ -ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ،اﻫﺎﻟﯽ ردﻣﻮﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۱۸ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﻬﻤﯽ  ۱۵درﺻﺪی از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺗﺎ آن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ
 ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ۵اﻟﯽ  ۱۰درﺻﺪ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲.۳
اﻟﯽ  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺧﯿﺮا در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﺎل

 ۲۰۱۵ﺑﺮای ﺳﻬﺎم داراﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده» :در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،اﺣﺘﻤﺎل دارد
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻧﺎدﻻ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم
داده و ﺟﻠﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ «.و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﯽ ﻫﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺳﻮدآوری در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ۲۰۱۶
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽ آورد .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮاداران وﯾﻨﺪوز ﻓﻮن را ﻣﺎﯾﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ
و رو ﺑﻪ زوال رﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل ﺳﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪن ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و
اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺟﺪا ﺷﺪن آن از

ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﯾﻦ اﻗﺪام اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ ردﻣﻮﻧﺪ دارد و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوﻋﯽ ﺗﺎزه را در راه ﻓﺮوش ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد و زﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در
دوره ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺳﻬﺎم داران ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﺳﻮدآوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﺪن ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ دوزﻧﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮐﻨﻮن اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم از ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،۲۰۱۵ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

