اﭘﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد؛ درآﻣﺪ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۷
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮﮔﺸﺎده را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮد در وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽاش ﻗﺮار
داد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎﻣﻪای از ﻃﺮف ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﭘﻞ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
ﻣﻀﻤﻮن آن ﻋﺪم ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﭘﻞ و ﺗﻐﺮ اﻧﺘﻈﺎرات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺎدر
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،اﭘﻞ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در آﻣﺪزاﯾﯽ در رﺑﻊ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۹را ﮐﺎﻫﺶ داده .ﺑﻪ ﻃﻮر

دﻗﯿﻖ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر از درآﻣﺪی ﺑﯿﻦ  ۸۹ﺗﺎ  ۹۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی اول ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی درآﻣﺪ  ۸۸.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮد.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﻘﻮط درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺪم ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار
ﭼﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﭘﻞ اذﻋﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﯾﻔﻮن در ﺑﺎزار
ﭼﯿﻦ ،درآﻣﺪﻫﺎ از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺑﺮای ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮات آﯾﻔﻮن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

اﭘﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎدهی ﮐﺎرﺑﺮان از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﭘﺎﻦﺗﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﭘﻞ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ
را از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮی
آﯾﻔﻮنﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻘﻮط درآﻣﺪی ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ رﻗﺎﺑﺖ اﭘﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﺳﻘﻮط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﭼﻮن ﻫﻮاوی ،اوﭘﻮ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﺎر اﭘﻞ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻦﺗﺮ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﭘﻞ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش
آﯾﻔﻮنﻫﺎ و ﺗﻐﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺳﺎل  ،۲۰۱۹اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪی درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد رﮐﻮرد ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮﮔﺸﺎدهی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی
ﻓﻘﻂ از ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ  ۱۰.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ داده ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد -ﮐﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
از ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﺎ  ۲۰۲۰ﺑﻮد -ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﭘﻞ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺮﺿﻪی ﻣﮏ ﺑﻮک اﯾﺮ و ﻣﮏ ﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸اﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﭘﻞ – ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ -ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

