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ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﺧﺮﯾﺪاران

ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢﻫﺎی  12و  8درﺻﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ را در
ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺎرﺗﻨﺮ ،ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭗ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺣﺪود  20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﻫﻮاوی از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﻓﺖ  23درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻮاوی ﭘﺲ از اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم در ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺰرگ ﭼﯿﭗ ﻧﯿﻤﻪ

ﻫﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻟﻨﻮو ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ  4درﺻﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم و دل ﺑﺎ ﺳﻬﻢ
ﺧﺮﯾﺪ  3.7درﺻﺪی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

»ﻣﺎﺳﺎﺗﺴﻮﻧﻪ ﯾﺎﻣﺎﺟﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺎرﺗﻨﺮ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:

» در ﺳﺎل  ،2020ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ،ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﻓﺮوش ﭼﯿﭙﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  5Gﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎزیﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺑﺮی ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
در ﺳﺎل  ،2020ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ
ﺷﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮔﺎرﺗﻨﺮ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﭙﺴﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
در ﺳﺎل  2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2019در ﺣﺪود  7.3درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل
ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎزار ﭼﯿﭙﺴﺖ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭗ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی  5ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آﯾﻔﻮن ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﻔﻮن  14ﺳﺮاغ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی  3ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی رﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

