ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮاوی در ﺳﺎل ۲۰۲۱
اﺣﺘﻤﺎﻻ  ۶۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻮاوی ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺗﺎ  ۶۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮل
ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ  ۲۰۲۱ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎل ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻮاوی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وبﺳﺎﯾﺖ » ،«Nikkei Asiaﻫﻮاوی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع
داده ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
ﺳﻔﺎرش دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ  ۱۸۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ  ۶۰درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاوی از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺳﻔﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ داد.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻮاوی از ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻓﺮوش
ﻓﻨﺎوری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاوی ،ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﺟﻬﺎن از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
»رن ژﻧﮕﻔﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ را از روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد .ﻫﻮاوی ﻗﺼﺪ
دارد ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺖ اﯾﮑﺲ  2را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ و
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﮔﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

