ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺑﯽ رﻗﯿﺐ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اروﭘﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  - ۲۰۱۹دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  2019ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اروﭘﺎ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺪود  40درﺻﺪ
از اﯾﻦ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .رﻗﺒﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار  Canalysﻏﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺮه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب از ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن رده ﻫﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ  Aﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  2019ﺑﯿﺶ از  18.3ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  15.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮد.

ﻫﻮاوی ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﮐﺮده ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
دوم اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮق  8.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را رواﻧﻪ
ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﮐﺮده و  18.8درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﮐﺎﻫﺶ  16درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  Canalysاﭘﻞ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  2019ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  1.8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن  XRرا در
اروﭘﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ردﯾﻒ ﺳﻮم دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ اﭘﻞ از ﺑﺎزار اروﭘﺎ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ اﭘﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را در ﺟﺪول  Canalysداﺷﺘﻪ و  9.6درﺻﺪ
از ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اروﭘﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50ﺑﺎ ﻓﺮوش  3.2ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﻟﻘﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ  A40ﺑﺎ ﻓﺮوش  2.2ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻗﺮار دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم
 2019ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،A10ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،A20eﮔﻠﮑﺴﯽ  A40و ﮔﻠﮑﺴﯽ  A50از ﻓﺮوش ﮐﻞ ﺗﻤﺎم
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺎزار اروﭘﺎ در ﺣﺎﻟﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻤﺮاه در ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده و روی رﻗﻢ  45ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

