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ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۱۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﺼﺪ دارد ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ

دارد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ زﯾﺎدی روی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  10و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻓﻮﻟﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻏﻮل دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺎل
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  TSMCرﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی را اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪارﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﮏ ﺳﺎل از ورود ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی
اﮔﺰﯾﻨﻮس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺬرد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺳﺮﻋﺖ اﭘﻞ و ﻫﻮاوی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار  ۱۵ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آن  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋهای ﺑﺮای ورود
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزاری دارد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﻤﻪ
ﻫﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﻮد
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

