نیمه پر یا خالی لیوان
بررسی صنایع لوکس 4102
سوال این است که آیا در سال  4102تجارت اجناس لوکس با سود بوده است یا خیر .هرچند که این سال
 ،سال چالش برانگیزی بود  .بدیهی است که تغییرات سیاسی منطقه در خاورمیانه  ،اوکراین  ،هنگ
کنگ و چین در میزان وضعیت اقتصادی تاثیرگذار بوده است  .البته رشد کمتر از انتظار اقتصادی در
کشورهای  BRICو اقتصاد کساد اروپا تاثیرات منفی شایان ذکری را بر میزان فروش داشته است
به طورکلی فروش در  2ماه نخست  4102ناامید کننده بوده است برخالف آن چیزی که در اوایل سال
گذشته پیش بینی می شد  .هرچند در برخی مقوله ها نتایج خوبی به عمل آمده در برخی موارد نیز با
کاهش رشد اقتصادی روبه رو بودیم
با وجود همه این مشکالت  ،بازار روسیه  ،و صنعت بیمه خودروسازی آلمان در جمع موفق های بازار
در این سال هستند  .برندهای اصلی در بازار از جمله  BMW ، Audiو  Mercedesگزارش از
فروش بسیار باال دادند  .با حدود  001.111ماشین صادر شده  ،و پورشه تا حدود  01درصد صادرات
را داشته است .با توجه به بیانیه های مدیریتی  Rolls-Royceو  Bentleyبه فروشی خوب رسیدند
هرچند صنعت در سودآور ساعت نیز در سال  4102با مشکالتی روبه رو بود  .هنگ کنگ که مرکز
تجاری آسیا است به دلیل عدم تعادل نظام سیاسی خود دچار تزلزل هایی شد .چین در حال پایین آوردن
فساد مالی در هر دو بازاری است که  42درصد از کل بازار را در اختیار دارند اساسا فقط آمریکا و
ژاپن رشد ثابت اقتصادی داشته اند( .به عالوه  2درصد از سود)  .هرچند ممکن بود سال  4102سال
خوبی برای فروش باشد.صادرات ساعت های مچی سویس شاخص مهم بازار است .گزارش ها حاکی از
این است که این تجارت  40بیلیون فرانک سویس درآمد داشته است و در سال  4102با فزایش  4و 3
درصدی همراه بوده است  .انتظار می رود رقم نهایی در کنفرانس مطبوعاتی در دسترس قرار گیرد .
در مورد ساعت های لوکس سویس (ارزش صادرات  +3111فرانک سویس برای هر قطعه) میزان
افزایش فروش با توجه به فروش کلی مشخص می شود  .ولی در مقایسه با نرخ میانگین ساالنه در سال
های  4111و  4104رشد  04.2درصدی داشته است ساعت های لوکس ارزش قابل توجهی داشته اند
ولی در این دو سال اخیر ارزش خود را از دست داده اند  .از جمله می توان به افزایش فروش تنها
 4.2درصدی در سال  4103و احتماال  4.2تا  3.2درصدی آن در سال  4102اشاره کرد.این متن
به 52درصد از صادرات کلی سویس اشاره دارد
به طورکلی صنعت ساعت سازی در مرحله ای از تغییر قرار دارد که موجب کاهش حدود  0211برند
از ساعت می شود
نگاهی به رشد سهام محصوال لوکس نشان دهنده این موضوع است که ناسازگاری در این زمینه وجود
دارد که شامل LVMH :با  00درصد سود  Hermes ،با  01درصد  Kering ،با  3درصد سود و

ریچموند( )Richemontو  Hugo Bossهرکدام  1درصد بوده است  .و گروه سواچ منهای  42درصد
سود داشته است
سال  4102تفاوت چندانی با سال قبلش نخواهد داشت  .چین نز مانند قبل بر روی رشد اقتصادی خود
کنترل خواهد داشت و سیاست نیز در این مورد دخالت خواهد داشت در سال  4102مصرف گرایی به
صورت موقت در ژاپن افزایش پیدا کرد  .افزایش قیمت ارزش افزوده بر مالیات  2تا  2درصد پیش بینی
شد .ماه آخر سال  4102نیز خوب نیود با توجه به اینکه درگیری ها در اوکراین به این زودی ها به
پایان نمی رسد وکل منطقه شوروی سابق در تشنج قرار دارد درخواست محصوالت در این مناطق کم
است .در اروپا از فرانسه و ایتالیا انتظار نمی رود که تغییرات قابل توجهی ایجاد کنند.بعد از سال 4102
کشور آلمان از لحاظ اقتصادی بسار قدرتمند خواهد شد ولی هنوز به گردشگران خارجی خود نیازمند می
ماند .کشور سویس سعی خواهد کرد تا بانک مرکزی خود را به قانع به جدا شدن فرانسه و سویس از
اتحادیه اروپا کند.و آمریکا به تنهایی قادر نخواهد بود که با این تجارت را بر دوش بگیرد .صنایع لوکس
تجارتی تفننی باقی خواهد ماند و بسیاری مسائل حل نشده در این صنعت می ماند.دادن سهام های زیاد به
تولیدکنندگان و فروشندگان بعد از این افت این امید را ایجاد می کند که این صنعت در بهار  4105رو به
بهیود بنهد
در عین حال برندهای کوچکتر با چالش های بیشتری روبه رو هستند البته در این زمینه باید به دسترسی
به توزیع بین المللی و حاشیه مناسب نقدینگی توجه کرد.کنترل بادقت هزینه ها و انجام مستقیم عملیات
بدون اتالف حلقه مهمی در تجارت است .اگر چه زمان برای سرمایه گذاری خالف حال ویژگی هایی
تجاری و نوآورنه دارد،بسیاری از شرکت های کوچک توانایی تامین این هزینه ها را ندارند .روند
تمرکز تکمیل تر سرعت بیشتری به این صنعت می بخشد.به همین دلیل گروه های بزرگتر با توانایی
های مالی در مقیاس بزرگتر می توانند از این صنعت بهره ی بیشتری ببرند.در نتیجه تعداد زیادی از
برندهای مستقل در این شرایط سخت برای واگذاری موجود خواهد بود که این امر سبب کاهش عالقه
سرمایه گذاران به این صنعت می شود.
اما در بلندمدت انتظار می رود که با رشد ارزش افزوده این صنعت گسترش یابد و این اتفاق در
بازارهای جهانی و بازارهای در حال ظهور روی خواهد داد .شرکت اعتبار سویس ثروت خصوصی
جهانی را 451تریلیون دالر آمریکا محاسبه کرده است و آینده را برای این صنعت روشن می بیند.
در سال  4102شرکت معتبر  TBLTپنج عنوان مهم را در صنعت پیش بینی کرده است که باعث
شکوفایی تجارت میگردد که عواملی خارجی مانند ثبات سیاسی و نرخ ارز را نیز شامل می شوند  ،و
عبارتند از:
-0ادغام بیشترجهانی که توسط تکنولوژی های جدید اتفاق می افتد .برنامه های نوآورانه اطالعات
بیشتری را به خریداران می دهد با استفاده ازامکانات جدیدی که فراهم می شود شفافیت قیمت گذاری
جهانی راحت تر شده .سهام در دسترس تر خواهد بود و همچنین سرویس دهی به مشتریان راحت
ترخواهد شد.و در سطوح صنعت موجب تعریف جدیدی از زنجیره تولید می شود.

-4هرچند در آنالیز کردن مورد ،مورد گروه ها باید دقت کرد  ،ولی در بوتیک های تک برند هدف ادغام
عمودی است .جدای از دید سنتی که هدف حداکثر کردن بازده است ،خرده فروشی شرط مهمی است اگر
شرکت ها بخواهند که توانایی کامل کنترل و استفاده از فروش اینترنتی را داشته باشند آینده درخشانی در
اختیار آن ها خواهد بود
-3شخصی کردن محصوالت برای مشتریان :زمانی که یک تجارت جدید نیاز دارد تا به بلوغ برسد و با
نیاز مشتریان آگاه شود بسیار مجدود شده است .به عنوان مثال در وضعیت اقتصادی مشابه چین
خریداران قبل از اینکه محصول لوکسی را خریداری کنند درباره آن بسیار تحقیق می کنند.و معموال
مشتریان نسبت به خریداران خرده فروش کمتر به برندها وفادار هستند .یکی از راه حل ها در بازار این
است که محصوالت را براساس نیاز هریک از مصرف کننده ها تهیه کنیم.و روش دیگر نیز استفاده از
خالقیت است.
-2افزایش برندهای جواهرات یکی از حرکت های این صنعت در آینده خواهد بود  .که رشد باالتر از
معمولی خواهد داشت.
-5در آیندهی نه چندان دور توریست ها آینده این تجارت را مشخص خواهند کرد.در اروپا کاهش قیمت
ورو باعث افزایش توریست ها می شود افزایش گردشگری ها نیز مهم است (آماده بودن صبحانه در چین
در هتل های گران قیمت یکی از استثناهاست ) .بدین ترتیب برندها با استقبال از توریست ها در فرودگاه
و تبلیغات مناسب در بیلبوردها به زبانی مناسب بسیار سودمند می تواند باشد
برای صنایع لوکس  TBLTپیش بینی امید بخشی در مورد ساعت های موی نکرده است.زیرا با توجه به
دید خریداران به این محصول ابتدا این نکته که این محصوالت لوکس در نظر گرفته نشده اند .و نکته
دوم این است که صنعت سازی از نوآوری هایی که برندهای سامسونگ سونی و اپل برای جذب مشتری
بیشتر انجام می دهند که این محصوالت را باب میل جوانان در می آورد .که به این موضوع لسیار
تاثیرگذار است .و نکته سوم این است که صنعت ساعت سازی توانایی فعالیت و ایجاد ارتباط سخت
افزاری و نرم افزاری را ندارد .
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