ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﻬﺎن در
ﺳﺎل  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎﻧﺘﺎر ) (Kantarاﺧﯿﺮا ﻟﯿﺴﺖ  100ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ارزش ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  2020را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
رﺗﺒﻪ  48اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎل  2019اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ژاﭘﻨﯽ ﺣﺪود  3درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺘﺎر ﺣﻀﻮر دارد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در رﺗﺒﻪ 56
ﻟﯿﺴﺖ اﯾﺴﺘﺎده و از ﻟﺤﺎظ ارزش دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدروﺳﺎز دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .رﻗﯿﺐ دﯾﺮﯾﻨﻪ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﯾﻌﻨﯽ بامو ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ  61ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎز در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻧﺘﺎر ارزش اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 9
و  12درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺮاﻫﺎم اﺳﺘﺎﭘﻞﻫﺮﺳﺖ ) (Graham Staplehurstﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎﻧﺘﺎر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺗﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﻧﯿﻮز ) (Automotive Newsﮔﻔﺘﻪ از ﺳﺎل  2008ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ارزش ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی

ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺪام رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی اﻓﺰوده ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ در ﻣﻘﻌﻄﯽ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ردهﺑﻨﺪی اﻣﺴﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزش آن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده؛ ارزش اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  11.35ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  22درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﺟﻬﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﺴﻼ ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﯿﻦ  100ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺪارد.

از ﻣﯿﺎن ده ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺎن ﺑﺎ  18درﺻﺪ اﻓﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده؛ ﻫﻮﻧﺪا ،آﺋﻮدی و بامو ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  14 ،15و  12درﺻﺪ اﻓﺖ

ﭘﺲ از ﻧﯿﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﺘﺎر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺴﻼ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ،

آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻨﯽ را ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل رﺷﺪ ارزش آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﺳﺖ .در
ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ

ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻣﺴﺎل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎﻧﺘﺎر ،آﻣﺎزون ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺻﺪر اﯾﺴﺘﺎده؛ ارزش ﺑﺮﻧﺪ آﻣﺎزون
اﮐﻨﻮن  415.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  32درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل  2019اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﭘﻞ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﮔﻞ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ده ﺑﺮﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ  2020را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارزش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،2019ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

