ﺗﺮﻧﺪﻓﻮرس :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ۲۰۲۰
ﯾﺎزده درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،دی ۱۳۹۹
ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎل  ،۲۰۲۰روی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم »ﺗﺮﻧﺪﻓﻮرس« ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۱.۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۱درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۲۰۱۹ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ ،ﻫﻮاوی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،اوﭘﻮ و وﯾﻮو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ ۱.۳۶
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ  ۹درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۲۰۲۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮﻧﺪﻓﻮرس ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻏﯿﺮ از ﻫﻮاوی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻬﻢ
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۳درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮاوی در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﻦﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖ » «Transsionﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی »» ،«iTelﺗﮑﻨﻮ« و » «Infinixﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﻬﻢ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۴درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۶۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺳﻬﻢ
 ۲۱درﺻﺪی آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای در  ۲۰۲۱ﺑﻪ ۲۶۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ ،ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪ  ۱۹درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎم دوم اﭘﻞ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی آن در  ۲۰۲۱ﺑﻪ  ۲۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۹۹ﮔﻮﺷﯽ در  ۲۰۲۰ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۱۴۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﻨﺪ و  ۱۹۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  5Gﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۳۷درﺻﺪ

ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

