ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽاش از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
آﯾﻔﻮن در  ۲۰۲۱را ﮐﺎﻫﺶ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
آﯾﻔﻮن  ۱۲در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ در
ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ »ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽاش ﺑﺮای
ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۲۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ اﭘﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺎﻣﯿﮏ ﭼﺘﺮﺟﯽ« در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﭘﻞ در

ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ۲۳۰ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽاش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ۲۳۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺸﯽ ،اﭘﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ  ۱۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۲۰۲۰ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ در ﭼﯿﻦ
ﮐﻪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش آﯾﻔﻮنﻫﺎ در  ۲۰۲۱را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺘﺮﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﭘﺮو
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای آﯾﻔﻮنﻫﺎی  ۲۰۲۰ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺘﺮﺟﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ،
اﻧﺘﻈﺎر دارد اﭘﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۱ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۲ﻣﯿﻨﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﺰارشﻫﺎ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن  ۱۳ﻣﯿﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭼﺘﺮﺟﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی  ۵۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ از ﻓﺮوش  ۴۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮔﻮﺷﯽ در ﻓﺼﻞ دوم  ۲۰۲۱ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽاش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ۳۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﺘﺮﺟﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
آﯾﻔﻮنﻫﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم  ۲۰۲۱وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ اول  ۸۰ﺗﺎ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ،اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
در درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﭘﻞ دارد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﺎور ﭼﺘﺮﺟﯽ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از  ۴.۶۵ﺑﻪ  ۴.۶۰دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ،ارزش ﺳﻬﺎم ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
 ۱۵۰دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

