מדיה-טק נכנסת לאינטרנט של הדברים
מאת אבי בליזובסקי
רביעי 08 ,נובמבר 22:48 2017

מדיה-טק ,שהנתח שלה בעסקי הסמארטפונים צלל בשנתיים האחרונות ,פונה למוצרים חדשים כמו שבבים
לאינטרנט של הדברים כדי לגרום להגדלת המכירות.

מדיה-טק עוברת למוצרים מגבירי מכירות שברבעון השלישי הכניסו בערך שליש מהכנסות החברה .החברה
צופה ששבבים לאינטרנט של הדברים ,קונסולות משחקים ו ASICs-יתרמו כשליש מההכנסות הכוללות של
מדיה-טק השנה.

החברה מוכרת מכשירי האינטרנט של הדברים ללקוחות חדשים כגון אמזון ,גוגל וחברות אינטרנט סיניות
אחרות שמדיה-טק סירבה לנקוב בשמן .מדיה-טק אמרה שהיא גם ייצרה שבבים ,כולל  ,ASICsשנכנסים
לקונסולות משחקים עבור סוני ומיקרוסופט.

המעבר של החברה מיצרניות סמארטפונים סיניות אל ענקיות האינטרנט של העולם הגיעה כשאפל אמרה
שהיא עשויה להתחיל לקנות מודמים מהחברה הטאיוואנית בעתיד ,לדברי הוול סטריט ג'ורנל .מדיה-טק
מוכרת שבבים לסמארטפונים לכל יצרניות הטלפונים הגדולות פרט לאפל.
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החוזקות של מדיה-טק באינטרנט של הדברים כוללות תכנונים קיימים של חיישנים ,מעבדים ,תקשורת
וצריכת חשמל ,אמר מנהל הכספים הראשי דייוויד קו בשיחת ועידה לדיון בתוצאות הכספיות של החברה
ברבעון השלישי של .2017

עסקי האינטרנט של הדברים צומחים ,אבל הדרך לשוק שכולל מקררים ,טלוויזיות ומזגנים עדיין לא ברורה.
מגזר הצמיחה של מדיה-טק מרוויח מביקוש גדל במהירות לאופניים שיתופיים בסין ,עוזרות קוליותASICs ,
לקונסולות משחקים וממירי טלוויזיה.

החברה מוכרת את המעבד הארבע ליבתי שלה לטבלטים לתוך  ,Echo Amazonמוצר שצפוי לגדול ליותר
מ 25-מיליון מכשירים ,כולל שבבי עיבוד וקישוריות בשווי  $7עד  ,$8לדברי רנדי אדמס ,אנליסט של קרדיט
סוויס בטאיפה.

"אנחנו מעריכים שעסקי הצמיחה יעלו ב 30-35-אחוז לעומת השנה הקודמת ב ,2017-ויתרמו  25-30אחוז
מהמכירות של החברה עם שולי רווח גולמי של יותר מ 40-אחוז ,והתנופה תישמר לתוך  ,"2018-19אמר
אדמס בדוח מה 1-בנובמבר.

מדיה-טק אמרה שהיא מתמודדת עם תחרות מחירים חזקה בעסקי הסמארטפונים ,במיוחד בסין .עסקי
הסמארטפונים ב 2017-ובשנה שעברה היו "ללא שינוי" ,אמרה מדיה-טק ,כי יותר יצרני טלפונים כולל אפל,
וואווי וסמסונג משתמשים בתכנוני שבבים משלהם ,במיוחד בטלפונים המתקדמים.
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