آﯾﻨﺪهی ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ؛ ﺑﺨﺶ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ  ۲۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺿﺮر
ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز

ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺸﺘﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در دﻧﯿﺎ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ اﮐﺴﭙﺮﯾﺎ  XZ3ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﻫﻤﺮاه ﺳﻮﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ )ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  SMCﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪود  ۵۴.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۴۷۸.۹دﻻر ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻮده.

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده  Q2در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ژاﭘﻨﯽ

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از  Q2در ﺗﻘﻮﯾﻢ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدﯾﺴﺖ.

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوش ﺿﻌﯿﻒ در اروﭘﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ۲۷.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۲۴۲.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آن در اداﻣﻪی ﺳﺎل ﻣﺤﻠﯽ )ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ژاﭘﻨﯽﻫﺎ( ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﻮﻧﯽ

اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮوش ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۸۸۳.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﯾﺘﯽ آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ۵۷۴.۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻐﺮات ارزی در ﮐﻨﺎر ﻓﺮوش ﺿﻌﯿﻒ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی روی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺳﻮﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزی و
ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎ ،ﺳﻮد ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

