آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﯽ راه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﭘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .و
اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ.
در ﺳﺎل  2012ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد 50 ،درﺻﺪ از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ از ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  2014و
 2015ﺑﻪ  70درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ آﯾﻔﻮن از درآﻣﺪﻫﺎی اﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

دوم ﺳﺎل  2015و رﻗﻢ  69.4درﺻﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود 68
درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﮔﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻣﻼک ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،اﭘﻞ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد رﮐﻮرد درآﻣﺪﻫﺎﯾﺶ از

آﯾﻔﻮن را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮده ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺶ از  51ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﺤﻞ
ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  2016ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﭘﻞ ﯾﮏ رﮐﻮرد دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه؛ در اﯾﻦ دوره ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ  691دﻻر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  687و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم
 2014ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  564دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ورود آﯾﻔﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ  128ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ ﻧﻤﯽ
رﺳﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ارزان ﻗﯿﻤﺘﯽ را در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ ﭼﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮن ﻫﺎی اﭘﻞ را در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ اﭘﻞ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درآﻣﺪ رﮐﻮردﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

