اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ از ﺑﺎزار ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﮐﻮاﻟﮑﺎم و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﮐﻮاﻟﮑﺎم در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۰ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﺑﺎزار ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭼﯿﭗﻫﺎی اﮔﺰﯾﻨﻮس در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﯾﻮو ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده درﺑﺎره آنﻫﺎ ،ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد.
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش » ،«Counterpoint Researchاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺳﻬﻢ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۳درﺻﺪی ﺑﻪ  ۱۳درﺻﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺳﻬﻤﯽ  ۱۶درﺻﺪ در ﺑﺎزار
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ داﺷﺖ.
ﺳﻬﻢ ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ،ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از  ۹درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۲۷درﺻﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺑﺎزار ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۲۹درﺻﺪی در ﺻﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻬﻢ آن
ﮐﺎﻫﺶ  ۴درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۹ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻬﻢ ﻣﺪﯾﺎﺗﮏ در ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲درﺻﺪی ﺑﻪ  ۲۶درﺻﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاوی و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۱۶درﺻﺪی در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی
ﻫﺎیﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۱۹رﺷﺪی  ۴درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۰ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۱۳درﺻﺪی ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺘﺮک در رﺗﺒﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ارزش ﺑﺎزار ﭼﯿﭗﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ  ۲۶درﺻﺪی ارزش ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  ،5Gاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

