ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﯾﻔﻮن  ،۱۰ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺷﺎﯾﻌﺎت از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  10ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺸﺎن از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﭘﻞ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﻗﺪرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  OLEDرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی  5.8اﯾﻨﭽﯽ آﯾﻔﻮن  10اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ 70

دﻻری ﺑﺮای اﭘﻞ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد را در ﻣﺪل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﯾﻔﻮن
ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ،ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﺧﻮد را  10درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده.
ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺘﻈﺎر آﯾﻔﻮن  10اﭘﻞ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﻪ و ﻣﺎرس ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و آﯾﺎ ﻓﺮوش
اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDاﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در وﯾﺘﻨﺎم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  OLEDﻗﺮار ﺑﻮد راه اﻧﺪازی ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻼ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻓﺮوش ﺿﻌﯿﻒ آﯾﻔﻮن  10ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻧﯿﺰ وارد ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اش ﻧﺒﺎﺷﺪ .ال ﺟﯽ و  Japan Displayﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﭘﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ  6.1اﯾﻨﭽﯽ Japan
 Displayﺑﺮای آﯾﻔﻮن  9و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  6.46اﯾﻨﭽﯽ  OLEDال ﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ) Xsﯾﺎ  (Xlﭘﻼس.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻬﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻃﯽ ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

