ﻫﻮآوی و اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۶درﺻﺪی درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل - ۲۰۱۷
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ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﮐﺜﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎﺑﺖ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ال ﺟﯽ و ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم

ﺳﺎل  2017آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﻮآوی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﻮد در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017ﭘﺮده ﺑﺮدارد.
ﮔﺮوه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻮآوی ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺒﻠﺖ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی

ﺷﺨﺼﯽ را زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺧﻮد دارد ،از اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  36.2درﺻﺪی درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﺑﺎزه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  105.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن ﭼﯿﻦ ،ﻣﻌﺎدل  15.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ رﺳﯿﺪه و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  73.01ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ
 20.6درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  2016ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر،
ﻫﻮآوی ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده و ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﺎدل 10

درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮآوی ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻫﺎﯾﺶ ،ﺣﺘﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖ اﺻﻠﯽ را ﺧﻮدش ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪاراﻧﺶ را ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻫﻮآوی را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﻮآوی ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را روی ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ آﻧﺮ
) (Honorدر اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزان ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ درآﻣﺪ ﮐﻞ ﻫﻮآوی در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  283.1ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮآن،
ﻣﻌﺎدل  42.04ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ رﻗﻢ  11درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

