الﺟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻨﻞ OLED
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
الﺟﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﭘﻨﻞﻫﺎی اوﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و الﺟﯽ ﻗﺮاردادی

ﻣﺸﺮوط اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ،۲۰۲۱ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ
 OLEDو در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ از ال ﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی  QLEDﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﻮده و
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDرا ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ الﺟﯽ

ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی ﺑﺎﻻرده ،ﭘﻨﻞ  OLEDﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻧﯿﺎز ﭘﻨﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻮﻧﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﭘﻨﻞ اوﻟﺪ را از
ﻃﺮﯾﻖ الﺟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻐﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات اﺧﯿﺮ در ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در وبﺳﺎﯾﺖ »ﯾﻮﻧﻬﺎپ« ،ال ﺟﯽ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  LCDﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﺮ دادهاﻧﺪ .ﺑﺨﺶ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﻨﻞﻫﺎی  LCDاﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  BOEو  HKCﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش » «TrendForceﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ال ﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻫﺪف در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎزار

ﭘﻨﻞﻫﺎی  OLEDﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ،از ﻫﺮ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۸ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﻞ  OLEDﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ال ﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری  QD-OLEDﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۲۰۲۱وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ال ﺟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ  LCDﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
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