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Tisková zpráva 
 

       Celosvětová poptávka po chytrých telefonech v 
prvním čtvrtletí meziročně poklesla, ale růst v 
hodnotě byl i nadále vysoký 
• Celosvětová poptávka v prvním čtvrtletí 2018 klesla meziročně o 

dvě procenta na 347 milionů kusů 

• Průměrná prodejní cena stoupla meziročně o 21 procent a 
napomohla silnému růstu v hodnotě. 

 

Praha, 14. května 2018 – Celosvětová poptávka po chytrých 
telefonech v prvním čtvrtletí 2018 klesla o dvě procenta na 347 
milionů kusů. Poptávka zeslábla především v Číně (meziroční pokles 
o šest procent) a v severní Americe (pokles o pět procent). Avšak 
celosvětová průměrná cena (ASP) v prvním kvartálu dále stoupala a 
dosáhla meziročního nárůstu 21 procent. Díky tomu trh s chytrými 
telefony vzrostl v hodnotě meziročně o 18 procent na 129,8 miliardy 
USD bez ohledu na pokles počtu prodaných kusů. 

Arndt Polifke, expert na telekomunikace ve společnosti GfK, říká: „Tento 
rok začínáme v situaci, která se velmi liší od posledního kvartálu roku 
2017, kdy byly překonány rekordy v poptávce po chytrých telefonech. Ve 
srovnání s prvním čtvrtletím roku 2018 došlo k meziročnímu poklesu 
globální poptávky po smartfonech. Patrně není žádným překvapením, že 
se objevují další trhy, na nichž dochází k úplnému nasycení. Na druhou 
stranu mají spotřebitelé tendenci vybírat si dražší modely, které obsahují 
nejnovější inovace nabízené různými značkami chytrých telefonů. Díky 
tomu vzrostla meziročně průměrná prodejní cena o neuvěřitelných 21 
procent na 374 USD. To vedlo k osmnáctiprocentnímu globálnímu růstu 
hodnoty, což je pro takto vyspělé odvětví výjimečné.“ 

Západní Evropa: výnosy se meziročně zvýšily o 23 procent 

V 1Q18 rostl obrat meziročně o 23 procent na 14,5 miliardy USD díky 

šestadvacetiprocentnímu nárůstu průměrné prodejní ceny, jenž byl 

způsoben rostoucí poptávkou v segmentu velmi drahých zařízení. Stalo se 

tak i přesto, že poptávka po chytrých telefonech v západní Evropě klesla 

meziročně o dvě procenta na 28,3 milionu kusů. Největší pokles poptávky 

v 1Q 2018 zažily trhy Velké Británie (meziročně o 11 procent), Španělsko 

(meziročně o 7 procent) a Francie (meziročně o 4 procenta). Přestože 

průměrná prodejní cena pravděpodobně nadále poroste, GfK předpovídá, 

že počet prodaných kusů v tomto regionu zůstane v roce 2018 na stejné 

úrovni. 

14. května 2018 
 
Mgr. Andrea Patočková 
Marketing&PR 
+420 296 555 422 
andrea.patockova@gfk.com 
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Střední a východní Evropa: o vynikající výsledky v 1Q18 se zasloužila 
Ukrajina 

Ve střední a východní Evropě vzrostl obrat meziročně o 35 procent na 

5,9 miliard USD. To bylo způsobeno jak nárůstem průměrné prodejní ceny 

o 29 procent, tak i růstem v kusovém vyjádření o pět procent na 19,7 

milionu kusů. Klíčovou roli v růstu poptávky sehrála Ukrajina, kde počet 

prodaných zařízení vzrostl v prvním kvartálu o 23 procent. Rusko a 

Polsko, představující dva největší trhy v tomto regionu, zaznamenaly 

dvouprocentní meziroční nárůst poptávky. Pro celý rok GfK předpovídá, že 

pokračující růst v Rusku a na Ukrajině zajistí zvýšení poptávky po chytrých 

telefonech v regionu o sedm procent. 

Severní Amerika: poptávka v 1Q18 klesá 

V severní Americe poptávka po chytrých telefonech klesla zhruba o pět 

procent na 35,8 milionu prodaných kusů. GfK předpovídá pro rok 2018 

pokles poptávky po chytrých telefonech o dvě procenta.  

Latinská Amerika: poptávka roste díky velmi dobrým výsledkům v 
Kolumbii a Argentině 

V Latinské Americe pokračoval růst poptávky po chytrých telefonech i v 

1Q18  -  se 32,8 miliony prodaných kusů představuje meziroční zvýšení o 

tři procenta. V hodnotovém vyjádření vzrostl trh meziročně o pět procent na 

10,3 miliardy USD. Přestože došlo v prvním čtvrtletí k poklesu poptávky v 

Brazílii (meziročně pokles o čtyři procenta) a v Chile (meziročně pokles o 

18 procent), bylo to vykompenzováno silným růstem v Kolumbii 
(meziročně nárůst o 41 procent) a v Argentině (meziročně nárůst o šest 

procent). GfK předpovídá, že růst poptávky po chytrých telefonech v tomto 

regionu v roce 2018 oslabí o tři procenta v důsledku poklesu v Brazílii. 

Střední východ a Afrika: o růst se zasloužily Egypt a Jižní Afrika 

V regionu Středního východu a Afriky vzrostla v 1Q18 poptávka po 

chytrých telefonech meziročně o sedm procent a dosáhla 11,4 miliardy 

USD. Dvouprocentní růst na 44,1 milionu kusů byl zaznamenán zejména 

díky Egyptu (růst meziročně o 42 procenta) a Jižní Africe (růst meziročně 

o 13 procent), neboť spotřebitelé i nadále přecházeli od běžných mobilů k 

chytrým telefonům. GfK předpokládá, že poptávka (v kusech) stoupne v 

regionu v roce 2018 o čtyři procenta. 
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Čína: průměrná prodejní cena vyrovnává klesající poptávku po 
chytrých telefonech - zatím 

Na rozdíl od předchozího roku nezajistily výrazné promoce během 

lunárního nového roku v Číně meziroční zvýšení poptávky po chytrých 

telefonech a počet prodaných zařízení v prvním kvartálu klesl o šest 

procent na 109,6 milionu kusů. Přesto však obratově skupina chytrých 

telefonů zaznamenala růst o 14 procent na 41,1 miliard USD díky domácím 

i zahraničním značkám, jež přesvědčují Číňany, aby přešli na více 

prémiové modely. Z hlediska distribučních kanálů zažívají chytré telefony 

velký růst na internetu. Tento kanál roste hlavně na úkor operátorů. GfK 

předpovídá v Číně pro rok 2018 čtyřprocentní snížení poptávky po chytrých 

telefonech, neboť trh začíná být saturován. 

Vyspělé asijské země*: Jižní Korea vede region k záporným 
výsledkům 

Ve vyspělých asijských zemích se hodnota prodeje chytrých telefonů 

meziročně zvýšila o 13 procent na 12,4 miliardy USD. Tento výsledek byl 

tažen primárně průměrnou prodejní cenou, jež stoupla o 16 procent na 707 

USD za kus. Poptávka v 1Q18 meziročně poklesla o 3 procenta na 17,6 

milionu kusů. Přestože Austrálie zaznamenala silný meziroční nárůst o 22 

procent, celkový výsledek byl ovlivněn snížením poptávky o 16 procent v 

Jižní Koreji. GfK předpovídá pro rok 2018 snížení poptávky v regionu o 

čtyři procenta v důsledku poklesu v Jižní Koreji. 

Rozvíjející se asijské země*: na region dopadla snižující se poptávka v 
Indii 

V rozvíjejících se asijských zemích se meziročně poptávka nezměnila a 

zůstala na úrovni 58,7 milionu kusů. Avšak díky poptávce po dražších 

modelech, dokázal i tento region růst v hodnotě o 14 procent na 11,0 

miliardy USD. V Indii se poptávka po chytrých telefonech snížila o čtyři 

procenta, neboť tam trh zaplavily levné mobily s funkcí 4G, což zbrzdilo 

poptávku po smartphonech. Naproti tomu v Indonésii a na Filipínách 

došlo k meziročnímu nárůstu poptávky o 18 respektive 16 procent. Podle 

předpovědi GfK poroste poptávka v roce 2018 v tomto regionu o sedm 

procent. 
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Poznámka pro editory 
 
Tato zpráva vychází z finálních dat výzkumu GfK Point of Sales 
uskutečněného v únoru a březnu a z odhadů založených na týdenních 
prosincových datech shromážděných do 31. března 2018. 

GfK zpracovává prognózy poptávky a nákupu koncových uživatelů, nikoli 
zboží expedovaného výrobcem. Velikost trhů vychází ze sledování 
prodejních míst (POS) ve více než 75 zemích, přičemž aktualizace se 
provádí jednou týdně a jednou měsíčně. Ve Spojených státech GfK využívá 
pro sestavování výhledů vlastní tržní modely a spotřebitelský výzkum, nikoli 
POS. Hodnoty jsou založeny na nedotovaných maloobchodních cenách. 
Data jsou k dispozici jednou za čtvrt roku, další budou zveřejněna 
v červenci 2018. 

Data za severní Ameriku: GfK pozměnila svůj předpovědní model pro 
chytré telefony v USA, jenž nyní zahrnuje i dříve nesledované segmenty 
trhu (včetně menších mobilních operátorů, virtuálních operátorů /MVNO/ a 
soukromých kanálů, jako jsou například prodejny vlastněné výrobcem). GfK 
v minulosti předpokládalo, že mix nezachycených prodejů chytrých telefonů 
bude klesat, neboť velký podíl na trhu měli především významní operátoři 
mobilních telefonů. Avšak na základě analýzy velkoobchodních připojení, 
jež hlásili všichni operátoři, došlo GfK k závěru, že nezachycený 
segmentový mix de facto nadále rostl. Do budoucna bude GfK určovat 
velikost trhu USA na základě analýzy dat od operátorů zahrnujících i čisté 
přírůstky, odchod (odliv) zákazníků a upgrady telefonních přístrojů. 

*Země, jež jsou v této zprávě zahrnuty mezi rozvíjející se/vyspělé 
asijské státy: 

Vyspělé asijské země:  
Rozvíjející se asijské 
země: 

Austrálie 
Hongkong 
Japonsko 
Nový Zéland 
Singapur 
Jižní Korea 
Tchaj-wan 

 Bangladéš  
Indie 
Indonésie 
Kambodža 
Malajsie 
Barma 
Filipíny 
Thajsko 
Vietnam 
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O GfK 

GfK propojuje data s vědou. Naše inovativní průzkumná řešení poskytují 
odpovědi na klíčové obchodní otázky týkající se spotřebitelů, trhů, značek a 
médií nejenom na dnešních trzích, ale i těch budoucích. GfK, jako 
výzkumná a analytická společnost, slibuje svým klientům po celém světě 
"Growth from Knowledge" (růst na základě znalostí). Pro více informací 
navštivte stránky www.gfk.com/cz nebo sledujte GfK na Twitteru: 
https://twitter.com/GfK_Czech. 

http://www.gfk.com/cz
https://twitter.com/GfK_Czech
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