ﺳﻠﻄﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در ﻓﺼﻞ اول  - ۲۰۲۱دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ،۲۰۲۱ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﺒﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻫﻮاوی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن  ۵ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮﺗﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺪارد.
در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۱ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،اوﭘﻮ و وﯾﻮو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮهایﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۲۳درﺻﺪی ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﭘﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻬﻢ  ۱۷درﺻﺪی در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ۱۵
درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اوﭘﻮ و وﯾﻮو ﻫﻢ ﺳﻬﻢ  ۱۱درﺻﺪی در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۷۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮوش
 ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۰اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﭘﻞ ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،اوﭘﻮ و وﯾﻮو
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۸ ،۴۹ ،۵۷و  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،وﯾﻮو ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش  ۸۵درﺻﺪی در ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۸۰درﺻﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اوﭘﻮ و اﭘﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۶۸و
 ۴۴درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ۳۲ ،درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۳۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ۲۴
درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ۲۷۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪی ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ،وﯾﻮو و اوﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده آﻣﺮﯾﮑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺪارد و ﻓﺮوش آن ﮐﺎﻫﺶ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺪول ﭼﻪ ﺗﻐﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎی اﭘﻞ
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاوی دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﻊ  ۵ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

