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اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری  Counterpoint Researchﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺰرگ

ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی آورﯾﻞ ﺗﺎ
ژوﺋﻦ ،ﺳﻬﻤﯽ  ۲۱درﺻﺪی از ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﭘﻞ
رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرده درﺻﺪ در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻮآوی ﺑﺎ  ۹درﺻﺪ ﻗﺎدر ﮔﺸﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم

را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و  ZTEﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ۵
درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده و ﻏﯿﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ و ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ درﺻﺪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،اﻧﺪﮐﯽ
دﺳﺖ ﺧﻮش ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ  ۱۹درﺻﺪ از
ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎم اول ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﭘﻞ ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ ،ﻫﻮآوی ﺑﺎ  ۷درﺻﺪ ،ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﺎ  ۶درﺻﺪ،ZTE ،

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،اﻟﮑﺎﺗﻞ و ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ  ۴درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ در رﺗﺒﻪ اول ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﺎ  ۳۱درﺻﺪ در ﺻﺪر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ  ۲۴درﺻﺪ از ﻓﺮوش ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﺴﺘﺎده و
ال ﺟﯽ ﻧﯿﺰ  ۱۵درﺻﺪ از ﺑﺎزار را در دﺳﺖ دارد .در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ۷۵ ،درﺻﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ  ۵۰درﺻﺪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ،
از ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  ،LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﻧﺪ.
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