ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ
ﻫﺎی  AMOLEDاز ﺳﺎل ﺟﺎری  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ » «IHS Markitﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ
زودی رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  AMOLEDﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﻣﺸﻤﻨﺪ را از دﺳﺖ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ از

وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ از آن ﺳﻮ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺪون
وﻗﻔﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎزار و ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺷﺪ
ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن ﻫﺎ ﺑﺮوز ﮐﺮد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﻠﻮغ
ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﻞ ﻫﺎی  AMOLEDﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﻦ ﺗﺮ و ﻗﺪرت رﯾﺴﮏ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اداﻣﻪ داده و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را
در آن دارﻧﺪ IHS Markit .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۲۲۳ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی
 AMOLEDرا در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد رﻗﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ رﻗﻤﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭼﺎرت ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در آن ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻬﻢ
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اول ﺑﺎزﮔﺸﺖ رﻗﺒﺎی

ﮐﺮه ای و ژاﭘﻨﯽ و ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و دوم ورود ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
و ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪه ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

