ﮔﺰارش ﺷﯿﭙﻮر :اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰درﺻﺪی ﺧﺮﯾﺪاران
ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺷﯿﭙﻮر ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در ﮔﺰارش ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺧﻮد ﺧﺒﺮ از ﮐﺎﻫﺶ  ۶درﺻﺪی ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﻮدرو و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰درﺻﺪی ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو در ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داد.
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو و ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﮔﻬﯽﻫﺎی

ﮐﺎر ﮐﺮده در ﺷﯿﭙﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰درﺻﺪ ﺣﺠﻢ آﮔﻬﯽﻫﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰درﺻﺪ
از آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺷﯿﭙﻮر در ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﻋﻼم ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺶ درﺻﺪی ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

از آﻧﺴﻮ ﺑﺮﺧﻼف روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻻﯾﻠﯽ
ﭼﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻧﮕﺎه

ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و  ۴۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﯿﭙﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﮋو ،ﭘﺮاﯾﺪ ،ﺳﻤﻨﺪ ،ﺗﯿﺒﺎ ،رﻧﻮ ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ،ﻧﯿﺴﺎن ،ﮐﯿﺎ ،ﭘﯿﮑﺎن و ام وی
ام ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را داﺷﺘﻨﺪ.

در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﭙﺎ و اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﺒﺎ،ﭘﺮاﯾﺪ
،۱۳۱ﭘﮋو  405ﺟﯽالاﯾﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ آﮔﻬﯽ ﺷﺪه رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۵درﺻﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۴.۳درﺻﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آﮔﻬﯽﻫﺎ )ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ  ۵۱.۳درﺻﺪ آﻧﻬﺎ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺪون ﺧﻂ و ﺧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎی وارداﺗﯽ ﺧﻮدروی ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻫﺮ  ۵ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻓﺮوش وارداﺗﯽ را ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﺧﻮدروﻫﺎی آﮔﻬﯽ ﺷﺪه در ﺷﯿﭙﻮر ﺑﺎ  ۱۵درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۵اﺳﺖ.
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۷ ،۹۶و  ۹۹در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺷﯿﭙﻮر آﮔﻬﯽ ﺷﺪه ﺑﻨﺰ  S500ﻣﺪل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﻣﺎزراﺗﯽ ﮐﻮاﺗﺮوﭘﻮرﺗﻪ ﻣﺪل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و BMW

 730LIﻣﺪل  ۲۰۱۴ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آﮔﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﻮﻧﺪای
ﺟﻨﺴﯿﺲ ﮐﻮﭘﻪ ﻣﺪل  ،۲۰۱۱ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ  ASXﻣﺪل  ۲۰۱۵و ﻧﯿﺴﺎن ﭘﺎﺗﺮول ﻣﺪل ﺳﺎل ۱۳۷۷
ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺮدرﺧﻮاﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ:

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ؛ اﯾﻦ
ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۶۳ ،۹۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﺒﺎ ﯾﮏ ﺑﺎ ۴۲
درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺷﯿﭙﻮر را از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ﺧﻮدروﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ۶۳.۲
درﺻﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﻮده و ﯾﮏ دﻫﻢ درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ونﻫﺎ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﺎچﺑﮏ ) ۱۴.۶درﺻﺪ( و ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ )۶درﺻﺪ( و واﻧﺖ
) ۷.۳درﺻﺪ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻧﺮخ ﺧﻮدرو از ﺣﺠﻢ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱درﺻﺪ ﺟﺎ دارﻧﺪ.

ﺷﯿﭙﻮر در ﺑﻬﺎر  ۹۹ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو را از  ۸روز ﺑﻪ  ۷روز ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .و در
ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻇﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

