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מעבדים ,מתוך COM.PIXABAY

איגוד תעשיית השבבים ) (SIAהודיע היום שהמכירות הכלל עולמיות של שבבים הסתכמו ב 96.8-מיליארד
דולר ברבעון הראשון של  ,2019קיטון של  15.5אחוז לעומת הרבעון הקודם ו 13-אחוז פחות מאשר ברבעון
הראשון של  .2018המכירות הגלובליות בחודש מרץ  2019היו  32.3מיליארד דולר ,ירידה של  1.8אחוז
לעומת הסכום הכולל ברבעון הקודם ו 13-אחוז פחות מהמכירות במרץ  .2018את המכירות החודשיות אוסף
הארגון העולמי לסטטיסטיקה של המסחר בשבבים ) (WSTSוהן ממוצע נע תלת חודשי SIA .מייצג את
המנהלים האמריקנים בייצור ,תכנון ומחקר של שבבים.

"המכירות הגלובליות של שבבים האטו ברבעון הראשון של  ,2019והיו נמוכות מהרבעון הקודם ומהרבעון
הראשון של השנה הקודמת באחוזים דו ספרתיים" ,אמר ג'ון ניופר ,נשיא ומנכ"ל " .SIAהמכירות במרץ קטנו
לעומת השנה הקודמת בכל השווקים האזוריים החשובים והקטגוריות של מוצרי שבבים ,וזה מתאים למגמה
המחזורית שקיימת בשוק הגלובלי לאחרונה".
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לפי אזורים ,המכירות גדלו קצת לעומת החודש הקודם בסין ) 1.3אחוז( ובאירופה ) 0.6אחוז( ,אבל קטנו
באסיה פסיפיק /כל השאר ) -1.9אחוז( ,יפן ) -4.5אחוז( והאמריקות ) -6.7אחוז( .לעומת השנה הקודמת,
המכירות ירדו בכל השווקים האזוריים :אירופה ) -6.8אחוז( ,אסיה פסיפיק /כל השאר ) -9.3אחוז( ,סין )-9.4
אחוז( ,יפן ) -11.1אחוז( והאמריקות ) -26.6אחוז(.

"כדי לעזור לקדם צמיחה וחדשנות בתעשיית השבבים ולהבטיח את המשך ההובלה של ארה"ב
בטכנולוגיות שבבים ,קובעי המדיניות בוושינגטון צריכים לנקוט באמצעים שישקיעו במחקר מדעי ,ימשכו
וישאירו עובדי טכנולוגיה מעולים ויבטיחו שווקים פתוחים והגנה חזקה על קניין רוחני" ,אמר ניופר" .אלה
המלצות הליבה של הדוח האחרון של  - SIAלזכות בעתיד :תוכנית לשמירת ההובלה של ארה"ב
בטכנולוגיות שבבים".

לנתונים חודשיים מקיפים על מכירות שבבים ולתחזיות מפורטות של  ,WSTSתשקלו לרכוש את חבילת
המנויים של  .WSTSלמידע היסטורי מפורט על תעשיית ושוק השבבים הגלובליים ,תשקלו להזמין את ספר
הנתונים של .SIA
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