ﮔﺎرﺗﻨﺮ :ﮐﺎﻫﺶ  ۵.۷درﺻﺪی ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﮐﺎﻫﺶ  ۵.۷درﺻﺪی ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۲۰۲۰در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن را ﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار و
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺪ.
»ﮔﺎرﺗﻨﺮ« آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۲۰۲۰را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻓﺮوش  ۳۶۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺎﻫﺶ  ۵.۷درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۸۰.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺴﺐ  ۲۲درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ،ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم  ۲۰۲۰را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻫﻮاوی ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۵۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۱۴درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ،دوﻣﯿﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  ۲۰۲۰ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۲۱درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ  ۴۴.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ در ﺑﺎزه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﺮوﺧﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از

اﭘﻞ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲روﻧﻤﺎﯾﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ زودی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ را
ﮐﺮده و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﻧﺸﯿﻦ
ً
ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﭘﻞ در ﺑﺎزه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۴۰.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺰﺋﯽ ۰.۶
درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮی آﯾﻔﻮن  ۱۲ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﭘﻮ ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۲۹.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﮐﺴﺐ  ۸.۲درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺎر ﻓﺮوش ﭘﻨﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪول اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺮور در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  ۲۰۲۰ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۵.۷درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ،در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  ۲۰درﺻﺪی در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

