اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ارزش ﺳﻬﺎم  AMDدر ﭘﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ درﺧﺸﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
 AMDﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش  ۲۶درﺻﺪی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن و اﭘﯿﮏ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده .در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش،
ارزش ﺳﻬﺎم آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ درآﻣﺪ  ۱.۹۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری اﺷﺎره ﮐﺮده و درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه ﺑﻪ  ۱۷۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ

ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن ،درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ راﯾﺎﻧﺶ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۵درﺻﺪی ﺑﻪ ۱.۳۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۴درﺻﺪی ﺑﻪ  ۵۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 AMDﺧﺒﺮ از اﯾﻦ داده ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ» ،ﻟﯿﺴﺎ ﺳﻮ« درﺑﺎره ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ درآﻣﺪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن و اﭘﯿﮏ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی
ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی راﯾﺰن و اﭘﯿﮏ و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ
ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ«.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ  AMDﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﺘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﺧﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮا
از ﭘﺮدازﻧﺪه  ۱۰ﻫﺴﺘﻪای  Core i9-10850Kروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۵۳دﻻر دارد.
 AMDدر ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزار ﺑﺎ اﯾﻨﺘﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺧﯿﺮا از
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ Ryzen 4000 G-
 Seriesو  Athlon 3000اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ  ۷ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی اﺳﺖ AMD .از ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﭽﻤﺎرک  APUﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ،راﯾﺰن  4700G 7از ﺗﻮان
ﭘﺮدازش ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

