ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  - ۲۰۱۵دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪه را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﻗﺎم
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ  ۲۲ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶.۶۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون ) ۵.۶۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ۷.۰۶
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ  ۶.۴درﺻﺪی داﺷﺘﻪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﺟﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ۵۰.۱۷
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺼﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۵.۴ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی در ﺻﻮرت ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻦ اﻋﺪاد ﯾﺎد ﺷﺪه درآﻣﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺳﻮد آن در
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ.
ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از دو ﭘﺮﭼﻤﺪارش ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ۵و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ۶
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در
اج ﭘﻼس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎ ﺑﺮ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و دوم  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲.۴۷ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
وون ) ۲.۳۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( و  ۲.۷۶ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون ) ۲.۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ  ۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ً
دو ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻨﺰﻟﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه ای در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ در رده ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
زﻣﺎن دﯾﮕﺮی دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،وﻟﯽ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﻣﯿﺰان ﺳﻮد
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺟﺒﺮان ﻋﺪم ﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

