ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل - ۲۰۱۸
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  OLEDﺧﻮد ﺷﻬﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ از راه ﻣﯽ رﺳﺪ،
ً

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزار از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

ً
ﺣﺪودا ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  110دﻻر دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﭘﻞ،
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﻞ
درآﻣﺪی  19.8اﻟﯽ  22ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری رواﻧﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی آﯾﻔﻮن  Xاﭘﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  ،OLEDﺟﺰو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﭘﻞ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل 2018
ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  180اﻟﯽ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ  OLEDدر اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻗﺮار
دﻫﺪ.

اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ از  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﭘﻞ
ً
ﺣﺪودا ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  110دﻻر دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﻞ
زد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ،درآﻣﺪی  19.8اﻟﯽ  22ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری رواﻧﻪ ﺟﯿﺐ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ

درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ اﭘﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در اﺧﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﭘﻞ و ال ﺟﯽ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDاﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی از راه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺷﺮاﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ال ﺟﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ درآﻣﺪی ﮐﻼن
از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﭘﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

