ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ  ۷.۵درﺻﺪ ﺣﺎﻻ
اﭘﻞ واچ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻗﺘﯽ اﭘﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ وارد ﺑﺎزار ﺗﺎزه ای ﻣﯽ ﺷﻮد آن ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺷﺪت و از ﻫﻤﻪ ی زواﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﭘﻞ واچ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ

ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮕﺎن ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت واچ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻣﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ روﯾﺪادﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ
و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد

ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ اﭘﻞ واچ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،آﻧﻬﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻬﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﯾﻦ ﺑﺎزار دﭼﺎر ﺗﻨﺰﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ اﺳﻤﺎرت واچ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،ﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ای و

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم داران ﺑﺎزار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺟﺪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﮔﺸﺘﻪ.
ﺣﺎﻻ
ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ در ﮔﺰارﺷﺶ آورده ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۷۳.۶
درﺻﺪ از ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت واچ ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ،اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ورود اﭘﻞ
واچ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﮔﺸﺘﻪ و اﮐﻨﻮن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی دوم  ۲۰۱۵ﺳﻬﻢ ﮐﺮه ای
ﻫﺎ ﺑﻪ  ۷.۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻨﻮز و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت واچ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﺗﺎزه از اﭘﻞ دﭼﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺸﺘﻪ و رﺷﺪی ﺗﺼﺎﻋﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮه
ای را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﻬﻤﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺎﻻ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺎزار اﺳﺖ و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ی دوم  ۲۰۱۵ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
 ۴۰۰.۰۰۰دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﺎرت واچ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﯽ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ  ۷۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺑﺎزار را ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪه و ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ
ً
 ۲۰۱۴ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۵.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﺳﻤﺎرت واچ ﺗﺎزه و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم Gear
 Aﭘﺮده ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻗﺎدر ﮔﺮدد ﻗﺪری ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

