ﺳﻮﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ
 ۵ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺳﻮﻧﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در
ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش ،آﻣﺎر درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴در ﺳﺎل  ۲۰۱۳داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۴ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ۷۷
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﻪ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ

ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻮﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از ﺳﺎل
 ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان»ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ« ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ۴۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ۸.۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از آن را ﻣﺪﯾﻮن ﻓﺮوش ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزی ،اﺷﺘﺮاک  PSNو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ  ۵۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ  ۷۶۳.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻮﻧﯽ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ »ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن« ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر ﺷﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻮﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮدﻫﺎی آن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ  ۵ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ ۴
ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ .ﮐﻨﺴﻮل ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺑﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰارش درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ،آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای
ﮐﻨﺴﻮلﻫﺎی »اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﺮی اﯾﮑﺲ« ﯾﺎ »ﺳﺮی اس« اﻋﻼم ﻧﮑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ
اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

