Ανοδικά κατά 4,3% κινήθηκαν
οι
παγκόσμιες
πωλήσεις
smartphones
Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε το 2ο τρίμηνο του 2016 η
παγκόσμια αγορά smartphones, με τις πωλήσεις να αυξάνονται
κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σε
απόλυτα μεγέθη, στη διεθνή αγορά, διατέθηκαν το εξεταζόμενο
διάστημα, 344 εκατ. Συσκευές, έναντι 330 εκατ. ένα χρόνο
νωρίτερα.
Συνολικά η αγορά των κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με τη Gartner,
υποχώρησε οριακά κατά 0,5% το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Από τα στοιχεία της εταιρείας προκύπτει ότι οι μισοί από τους
δέκα κορυφαίους κατασκευαστές της παγκόσμιας αγοράς πέτυχαν
θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ στον αντίποδα οι υπόλοιποι πέντε
είδαν επιδόσεις υποδεέστερες εκείνων, που είχαν επιτύχει ένα
χρόνο νωρίτερα. Στους κερδισμένους της αγοράς, όπως σημειώνουν
οι αναλυτές της εταιρείας, περιλαμβάνονται τα τέσσερα
ανερχόμενα κινεζικά brands (Huawei, Oppo, Xiaomi και BBK
Communication Equipment), καθώς και η νοτιοκορεάτικη Samsung.
“Η ζήτηση για premium συσκευές smartphones υποχώρησε το 2ο
τρίμηνο του 2016, καθώς οι καταναλωτές αναμένουν την
κυκλοφορία νέων κατά το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους”,
σχολιάζουν οι αναλυτές. Σύμφωνα με τη Gartner, σε όλες τις
“ώριμες” αγορές του πλανήτη, με εξαίρεση την Ιαπωνία,
καταγράφηκε μείωση της ζήτησης για smartphones, ενώ στον

αντίποδα στις αναδυόμενες οικονομίες, εξαιρουμένης
Λατινικής Αμερικής, το κλίμα για τον κλάδο ήταν θετικό.
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Οι κατασκευαστές
Στην κατηγορία των smartphones, οι πέντε κορυφαίοι
κατασκευαστές της αγοράς κατάφεραν να βελτιώσουν -αθροιστικά –
το μερίδιο αγοράς τους, το οποίο ανήλθε σε 54%, από 51,5% ένα
χρόνο νωρίτερα. Τα ηνία της παγκόσμιας αγοράς κράτησε η
Samsung, με την Apple να ακολουθεί, την κινεζική Huawei να
έπεται, την – επίσης ορμώμενη εκ Κίνας – Oppo να ακολουθεί και
την ομοεθνή της, Xiaomi, να συμπληρώνει τη λίστα με τους πέντε
μεγαλύτερους κατασκευαστές διεθνώς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner, η Samsung βρέθηκε δέκα
ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από την Apple, η οποία βρέθηκε σε
δυσμενή θέση και το 2ο τρίμηνο του 2016, με τις επιδόσεις της
να υποχωρούν κατά 7,7%.
Μεταξύ των πέντε πιο ισχυρών κατασκευαστών του κόσμου, η Oppo
ήταν εκείνη που πέτυχε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη πωλήσεων, με το
ποσοστό της ανόδου να διαμορφώνεται σε 129% και την εταιρεία
να διπλασιάζει το μερίδιό της σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Λειτουργικά συστήματα
Σε επίπεδο λειτουργικών συστημάτων, το Android κέρδισε έδαφος
έναντι του iOS της Apple, με το μερίδιο αγοράς του να
διαμορφώνεται σε 86%, από 82% την αντίστοιχη περίοδο του
2015.
Το iOS συγκέντρωσε μερίδιο 12,9% της αγοράς έναντι
14,6% ένα χρόνο νωρίτερα, με το λειτουργικό των Windows να
μειώνεται σε 0,6% από 2,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

ΠΗΓΗ:
ΣΕΠΕ

