اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﭘﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻧﺪه
ﺧﻮدروی اﭘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان » «Wedbushﺑﻪ ﻧﺎم »دﻧﯿﻞ اﯾﻮز« ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن اﭘﻞ و
ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻮز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه

ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﻣﺬاﮐﺮهای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی ژاﭘﻨﯽﻫﺎ رد ﺷﺪه .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﭘﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻮز ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﭘﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۵درﺻﺪ ﻃﯽ  ۳ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺷﺮﯾﮑﺶ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد:

»ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ،اﭘﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را در ۲۰۲۱
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮدروﺳﺎزان در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺴﻼ
در ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻮز اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ورود اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮﻧﺪای ،ﺗﺴﻼ ،ﻓﻮرد ﯾﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻮز ﻫﻤﮑﺎری اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای و ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ را
اﯾﺪهآل ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺧﻮدروﺳﺎز دارای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺎژوﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻣﺬاﮐﺮه اﭘﻞ ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺮﺳﯽ از ﺧﻮدروی اﭘﻞ ﻧﺪارد.
اﯾﻮز ﻗﯿﻤﺖ  ۱۷۵دﻻری ﺳﻬﺎم اﭘﻞ در  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی
 Webbushﺑﺮای  ۲۰۲۲اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

