ﺑﺎ »ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ
 KGIو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۵
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺸﺎﮔﺮی روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺮار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را دور از دﺳﺘﺮس رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ،

ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺤﺜﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ
ﻃﻠﺒﺪ.
در دﻧﯿﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮی ،دو ﻧﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ» :اﯾﻮان ﺑﻠﺲ« ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ را

ﻫﺪف ﻗﺮار داده ،و »ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺗﺨﺼﺺ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت دو
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﻮق در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ،آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ« ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ
»ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺮارآﻣﯿﺰی دارد .او ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮ او ﺑﻪ ﻋﺪد
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﺮﻣﻮز ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ

 ،KGI Securitiesدوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺎرﮔﺰاری در ﺗﺎﯾﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ» ،ﮐﻮ« از ﺳﺎل  2012در  KGIﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری دﯾﮕﺮی در ﺗﺎﯾﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم  Concordﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ» ،ﮐﻮ« در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی  ITﻣﻌﺮوف و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻦ  DigiTimesﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  2010او ﯾﮑﯽ از ﻧﺎم ﻫﺎی رﻣﺰ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﭘﻞ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ درون اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪ .آﻧﭽﻪ
واﺿﺢ اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده »ﮐﻮ« ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ درون زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده اﭘﻞ در ﺗﺎﯾﻮان و
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و روﺷﻦ »ﻣﯿﻨﮓ-ﭼﯽ ﮐﻮ« در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﺟﺰﺋﯿﺎت و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﻘﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺸﺎﮔﺮ( ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
ً
اﺧﯿﺮا ارزش ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ
ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ »ﮐﻮ« ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻌﺪی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد
)ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8را از زﺑﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﻌﺮوف در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ(.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ اﻓﺸﺎﮔﺮی در ﺣﻮزه اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاری ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﯿﻐﯽ دوﻟﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اراﺋﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮدی ﻫﻤﭽﻮن »ﮐﻮ« را ﺧﺪﺷﻪ دار ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،او
ً
اﺣﺘﯿﺎط را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

