ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام و در آﻣﺮﯾﮑﺎ؛
ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎی ﺗﺴﻼ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺪل  Sو ﻣﺪل  Xﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ،2016ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻧﮓ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و ب ام و ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از
ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺴﻼ ﻣﺪل  Sدر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﺳﺪان ﻫﺎی ﻓﻮل ﺳﺎﯾﺰ و ﻟﻮﮐﺲ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  7500دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل  Sﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﻘﻂ  2103دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮی  7ﺷﺪه
اﻧﺪ.

اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺴﻼ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ب
ام و ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺮی  2و  4اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺮی  X4، X5 ،7 ،6 ،5و
 X6در رده ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮای ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ
ﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از  i3در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2016ﺗﺎ  27درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر
ﺑﺮای ﮐﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ب ام و ﻧﯿﺰ اﺻﻼ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎ  17.3درﺻﺪ اﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
 2017ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮاری ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﺠﻤﻮع
 11.4درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ب ام و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ای روی آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﮐﺎﻫﺸﯽ  11.6درﺻﺪی در ﻣﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻪ؛ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  12.1درﺻﺪی اﻓﺖ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ب ام و را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺪل  3دﯾﮕﺮ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺴﻼ ﻧﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﺳﺪان ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ ﻗﺮار دارد ،از ﻟﺤﺎظ
اﻧﺪازه و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻗﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام و ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺪل  3وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺗﺴﻼ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از  400ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺟﺬب
ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﺪل  3در دﺳﺖ ﻧﺒﻮد.

اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن را ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺪل  3ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  35000دﻻر ﻇﻬﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ  400ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ب ام و ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

