ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ  HTCاز ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ۲۰۱۵؛
ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  HTCﻧﯿﺰ از ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد؛ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،زﯾﺎﻧﯽ  ۱۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪ ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ۶۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش اﻣﺮوز ﺳﺨﻨﯽ از ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ

ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺸﺘﻪ وﻟﯽ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺑﺮان دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ  HTCاز درآﻣﺪی  ۱.۰۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺿﺮری  ۲۴۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﺘﻮﺟﻪ اش ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ وﻟﯽ در ﺑﺤﺚ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﺰﻟﯽ  ۳۵درﺻﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﮐﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان از آن درﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ رﻗﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺑﻪ زﯾﺎن؛ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻣﻘﺪار ﺿﺮر دﻫﯽ  HTCﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ
درآﻣﺪ دﭼﺎر اﻓﻮل ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت اوﺿﺎع ﻓﺮق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮده.
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﺪی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺧﻮد داده و ﺣﺘﯽ
ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ دارﻧﺪ .اﻣﺎ  HTCﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی Cher Wang
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻫﺎی اش را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ از ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺮون ﺑﺮود.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ “ ”heroرا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﺮ داده و ﺳﺎزﻧﺪه اش را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺣﻮاس ﻫﻤﮕﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ  HTCﻫﻢ اﮐﻨﻮن دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادی در  ۲۰اﮐﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ۲۸
ﻣﻬﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر دارای  ۶رﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  ۵اﯾﻨﭽﯽ از ﻧﻮع
 AMOLEDو ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  1080pﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۶۱۷ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ی رم ﺑﻪ آن ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ  HTCﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺤﺮان
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ زودی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ آور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﺶ را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ
و آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

