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ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﻓﻮرد ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی اﺳﭙﺮت دﻧﯿﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺳﺐ وﺣﺸﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﭘﻪ اﺳﭙﺮت
ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮرد در ﺳﺎل  2020ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه  80,577دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ  IHS Markitﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﮐﻮرد ،ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ ﺳﻬﻤﯽ  15.1درﺻﺪی از

ﮐﻞ ﺑﺎزار ﮐﻮﭘﻪﻫﺎی اﺳﭙﺮت را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  2019ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  14.8درﺻﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮوش آن در ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  38.5 ،68.8و  12.5درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2019رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮرد ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪار را دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎر 61,090 ،دﺳﺘﮕﺎه از رﻗﻢ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از اﻓﺖ ﻓﺮوش  15.7درﺻﺪی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.

از ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ در ﺗﮕﺰاس ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮده و  8,600دﺳﺘﮕﺎه از آن در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ  6,200و ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺎ  5,864دﺳﺘﮕﺎه در رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار
دارﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻮرد ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی اﺳﭙﺮت ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آن
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  2019ﻓﻮرد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش

 102,090دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  27درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل 2020؛ در
ﺳﺎل  2018ﻫﻢ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  113,066دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ

ﻓﺮوش ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  40درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2018اﻓﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2021ﻓﻮرد  17,274دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺳﺘﻨﮓ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از اﻓﺖ  4.4درﺻﺪی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دارد .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ،داج 15,096
ﭼﻠﻨﺠﺮ راﻫﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی رﺷﺪ  24درﺻﺪی اﺳﺖ .ﺷﻮروﻟﺖ ﮐﺎﻣﺎرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول اﻣﺴﺎل رﮐﻮرد ﻓﺮوش  7,089دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  1.3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

