ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ۷۶.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۱ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ -
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ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺲ« ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ۷۶.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  ۲۲درﺻﺪی ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ،اﭘﻞ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ۵۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه در رﺗﺒﻪ دوم و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺰﺋﯽ و ﻋﺮﺿﻪ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اﭘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارد و اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۲۰۲۱در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﭘﻞ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﯿﺸﺘﺮ »اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻧﺎﻟﺘﯿﮑﺲ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻓﺼﻞ اول  ۲۰۲۱ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ رﺗﺒﻪ

ﺳﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻃﻼﯾﯽ را در ﻓﺮوش ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوش ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زدهاﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱از ﺳﻮی »ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺲ«،
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۲درﺻﺪی ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را

ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻬﻢ  ۱۴درﺻﺪی از
ﺑﺎزار ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم را در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﭘﻞ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  ۵۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه آﯾﻔﻮن در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ۱۵

درﺻﺪی را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد زده اﺳﺖ .اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ و اﭘﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻓﺼﻞ دوم  ۲۰۲۱آﯾﺎ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ردﻣﯽ ﻧﻮت  ۱۰ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از اﭘﻞ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر ،اوﭘﻮ و وﯾﻮو ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۲۰۲۱ﺑﺎزار ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اوﭘﻮ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ  ۳۷.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  ۱۱درﺻﺪی در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﻋﺮﺿﻪ و وﯾﻮو ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  ۱۰درﺻﺪی ﺑﻌﺪ از اوﭘﻮ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ
ﺟﺪول رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺲ ﻗﺮار دارد.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮوج الﺟﯽ از ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ الﺟﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
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