ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ۶اس ۶۴
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۳۴دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
 Merrill Lynchﻧﺎم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ  Bank of Americaرا ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد درآورد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز از روﻧﻤﺎﯾﯽ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺧﻮد را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ،ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی

ﺗﺎزه از ﺟﻤﻠﻪ ﻻﯾﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺳﻨﺴﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه در ﺑﺮ دارد.
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن  6Sاراﺋﻪ و آن را ﺑﻪ ۳
ﺑﺨﺶ »ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ«» ،ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه« و »ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻟﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺮف ﺑﺨﺶ »ﻧﯿﻤﻪ
رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ« ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ  ۲۵دﻻر آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی  A9اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﭘﻞ ۲۰ ،دﻻر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ و  ۳۶دﻻر ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮدم LTE

ﮐﻮاﻟﮑﺎم( ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و  ۲۲دﻻر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۴دﻻر از ﻗﺴﻤﺖ »ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه« را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده و ﻗﺴﻤﺖ »ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ« ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۳۳دﻻری ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﮐﺎﺑﻞ
ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ آﯾﻔﻮن  6Sﺑﺮای اﭘﻞ  ۲۳۴دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺰود ،رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش  ۷۵۰دﻻری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﭘﻞ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدآور ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه و روز ﺑﻪ روز آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

