اندازۀ بازار چیست و مفاهیم گستردهتر آن
اندازۀ بازار ،عنصری لازم در طرح کسبوکار شماست .سرمایهگذاران قطعاً دراینباره از شما میپرسند و حتی اگر
این اعداد و ارقام را شما در نیاورده باشید ،حتماً مجبور خواهید شد از آنها دفاع کنید .اندازۀ بازار ،به تعداد
خریداران یا فروشندگان بالقوۀ یک محصول یا یک سرویس در یک بازار مشخص اطلاق میشود .اصولاً شرکتها
علاقه دارند پیش از ارائۀ محصول یا سرویس خود ،از اندازۀ بازار مطلع باشند .اما نظریۀ اندازۀ بازار چه اهمیتی
دارد؟
قطعاً هیچچیز بدتر از این نیست که یک سال برای استارتاپ خود وقت بگذارید و در پایان این مدت متوجه
شوید که درآمد این استارتاپ هیچگاه نمیتواند بیش از چند میلیون دلار رشد داشته باشد .در این زمان است که
فرضیۀ اندازۀ بازار به کمک شما میآید .همچنین ،تخمین اندازۀ بازار به شما کمک میکند مشخص کنید
سرمایهای که پرداخت میکنید ،ارزش آن را دارد یا خیر .بیشتر سرمایهگذاران بهشدت به بازار هدف استارتاپ
مدنظرشان اهمیت میدهند .هر چقدر بازار شما بزرگتر باشدVC ،ها به سرمایهگذاری در آن استارتاپ رغبت
بیشتری نشان میدهند .شما میبایست هم تحلیل بازار بالا به پایین و هم تحلیل بازار پایین به بالا را انجام دهید
تا نشان دهید که بازار بسیار بزرگی دارید .اندازۀ بازار به شما نشان میدهد که بدون اضافهکردن هیچ محصولی یا
انجام هیچ کار جدیدی چه سقفی برای رشد دارید .سرمایهگذاران میخواهند بدانند چقدر دربارۀ جنبههای
مختلف اندازۀ بازار خود فکر کردهاید و چگونه در طول زمان آن را بهدست میآورید .همچنین این شانس را
خواهید داشت که بازار را از دیدگاه خود به سرمایهگذاران آیندهنگر و شرکای خود نشان دهید؛ بهخصوص اگر
محصول نوآورانهای دارید.
اندازۀ بازار ( )Market Sizeچیست؟
اندازۀ بازار از طریق حجم بازار ( )Market Volumeو پتانسیل بازار ( )Market Potentialتعریف
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میشود.

حجم بازار نشاندهندۀ حجم کلی فروش در بازاری خاص است .بنابراین حجم به تعداد مصرفکنندگان و
تقاضای معمول آنها وابسته است .علاوهبراین ،حجم بازار براساس کمیت و کیفیت اندازهگیری میشود .کمیت
میتواند بهعنوان نوعی شاخص فنی تعبیر شود مانند گیگاوات در اندازهگیری توان ،یا اعداد برای شمارش برخی

اقلام .اندازهگیری کیفی یا کیفیت نیز اکثراً از گردش مالی بهعنوان شاخص استفاده میکند .بدین معنا که برای
کیفیت قیمتها و مبالغ محاسبه خواهند شد.
علاوهبر حجم بازار ،پتانسیل بازار نیز حائز اهمیت است .پتانسیل بازار بیشترین حد تقاضا را تعریف میکند و
مشتریان بالقوه را میسنجد .اگرچه پتانسیل بازار تا حدودی ساختگی است ،اطلاعات خوبی برای تصمیمگیری و
جهتگیری به ما ارائه میدهد .ارتباط بین حجم بازار و پتانسیل بازار ،تعیینکنندۀ میزان شانس بازار
برای رشد و ترقی است .در زیر نمونههایی از منابع اطلاعاتی تعیینکنندۀ اندازۀ بازار آمده است که عبارت است
از:





آمار دولتی؛
آمار انجمن تجارت یا Trade Association؛
اطلاعات و آمارهای مالی از سمت بازیکنان عمده در عرصۀ تجارت؛
نظر مشتریان.

روند بازار ( )Market Trendچیست؟
روند بازار ،حرکت صعودی و نزولی بازار در دورۀ زمانی مشخص را نشان میدهد .تخمینزدن اندازۀ بازار،
بهخصوص زمانی که با موارد کاملاً جدید روبهرو میشویم ،بسیار سختتر است .در این خصوص شما باید آمار و
ارقام را از تعداد مشتریان بالقوه یا گروهبندی مشتریان استنتاج کنید .علاوهبر اطلاعات مربوط به بازار هدف ،به
اطلاعاتی دربارۀ رقبا و مشتریان و محصولات نیاز خواهیم داشت .درنهایت شما ملزم به اندازهگیری میزان
اثربخشی بازار هستید .برای این کار تکنیکهایی وجود دارد ،ازجمله:









تجزیهوتحلیل مشتری؛
انتخاب نوع مدلسازی؛
تجزیهوتحلیل رقیبان؛
تحلیل ریسک؛
تحقیق دربارۀ محصولات؛
روش تبلیغات؛
مدلسازی بازاریابی؛
شبیهسازی آزمون بازاریابی.

تغییرات در بازار مهم هستند؛ زیرا این تغییرات هستند که زمینهساز فرصتها یا خطرها میشوند .بهعلاوه،
تغییرات قابلیت تأثیرگذاری روی اندازۀ بازار را نیز دارند .مثل تغییرات در

وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی ،حقوقی و سیاسی،فناوریهای موجود ،حساسیت
قیمت ،تقاضا ،تأکید بر خدمات و پشتیبان و… .

میزان رشد بازار ( )Market Growth Rateچیست؟
سادهترین وسیله برای پیشبینی میزان رشد بازار ،پیشگویی اتفاقات و اوضاع آینده است .این روش ممکن
است یک برآورد اولیه در بر داشته باشد؛ بااینحال اهمیت زیادی نخواهد داشت .روش بهتر ،مطالعه دربارۀ روند
بازار و رشد فروش محصولات است .این روش ،شاخص دقیقتری برای پیشبینی اتفاقات آینده در اختیار ما
میگذارد.
نقطۀ عطف حیاتی میزان رشد بازار ،میتواند با ایجاد یک منحنی نفوذ کالا پیشبینی شود .منحنی نفوذ،
میزان پذیرفتنیبودن یک ایده یا محصول جدید را تفسیر میکند .شیب این منحنی نشاندهندۀ سرعت رشد و
گسترش ایده یا محصول بین مشتریان است .شکل این منحنی به کمک مطالعه روی مشخصات میزان پذیرش
کالاهای مشابه که قبلاً به بازار عرضه شدهاند ،برآورد میشود .این مشخصه توضیح میدهد که چگونه
تکنولوژیهای جدید یا نوآوریها سبب گسترش ایده یا محصول بین افراد جامعه میشوند و بهنوعی چگونه
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جایگاه نسل قدیمیتر خود را اشغال میکنند.

درنهایت بسیاری از بازارها منقضی و بهسمت زوال میروند .برخی شاخصهای برجستۀ سقوط بازارها عبارت
است از :اشباع بازار و ظهور محصولات جایگزین و ازمیانرفتن محرکهای رشد در بازار.

عمق بازار ( )Market Depthچیست؟
در دانش مالی ،بازار عمیق به بازاری مالی اطلاق میشود که در آن مدتزمان انتظار برای اجرای سفارش خرید یا
فروش اوراق بهادار ،حداقل بوده و بهآسانی انجام شود .چنانچه بازار عمیق باشد ،برای تغییر قیمت اوراق بهادار،
حجم زیادی از سفارش خرید (فروش) لازم است.
درواقع ،بازار عمیق ،بازاری با ویژگی نقدشونده است که در آن هیچگاه سفارش خرید یا فروشی بیپاسخ نخواهد
ماند .عواملی نظیر شفافیت و کارآیی بازار ،نامحدودی نوسان قیمت ،وجود نهادهای مالی با توانگری مالی بسیار
برای بازارگردانی ،وجود ابزارهای مالی متنوع سرمایهگذاری و تأمین مالی ،عدم توقف طولانیمدت نماد معاملاتی
شرکتها و نظام حقوقی و قضایی فراگیر ،ازجمله عوامل اثرگذار و مهم بر عمق بازار هستند.
به بیان ساده ،بازار عمیق به بازاری گفته میشود که در آن خرید و فروش بهآسانی انجام میشود و مدتزمان
انتظار برای مبادلۀ سهام ،به حداقل ممکن کاهش مییابد .در بازار عمیق ،برای تغییر قیمت (صعود یا سقوط)،

حجم سفارش باید به مقدار درخور توجهی افزایش یابد .بنابراین میتوان گفت بازارهای عمیق ،نقدشوندگی
فراوان دارند .در این بازارها صفهای خرید و فروش هرگز پایدار نمیمانند.

چرا باید اندازۀ بازار را اندازهگیری کرد؟
ممکن است قبل از شروع اندازهگیری حجم بازار با چالش نبود اطلاعات یا دادههای منسجم برای تعیین
اندازۀ بازار مواجه شوید .تحقیقات بازار به شما کمک میکند اطلاعات پراکندهای که بهتنهایی قابل استناد نیست،
همانند قطعات پازل در کنار هم بچینید و ابعاد بازار پیش روی خودتان را تعیین کنید .اما قبل از معرفی
روشهای تعیین اندازه و حجم بازار به این پرسش مهم پاسخ میدهیم که تعیین اندازۀ بازار چه فایدهای برای
تجارت ما دارد؟


اول :تعیین سهم شرکت یا سازمان خود از بازار هدف ،با کسب اطلاع و شناخت شما از ابعاد بازار؛



دوم :تعیین چشمانداز و برنامۀ راهبرد تجاری سازمان در کوتاهمدت و بلندمدت؛



سوم :تعیین معیارهایی برای ارزیابی برنامۀ راهبرد درحال اجرا؛



چهارم :شناسایی و تعیین فرصتهای پیش رو در تجارت؛



پنجم :تعیین شاخصهایی برای سنجش و اطمینان از میزان رشد هر کسبوکار؛

چگونه اندازۀ بازار را اندازهگیری کنیم؟


مشتریان هدف خود را شناسایی کنید :مشتریان هدف شما کسانی نیستند که علاقهمند به محصول یا
خدمات شما هستند .این گروه ممکن است مشتری احتمالی یا مخاطب شما باشند؛ اما مشتری شما کسی
است که محصول یا خدمات شما مشکلی را از اول برای او حل کرده است یا شما ارزش صرفنظرناپذیری
برای او خلق میکنید.



تعداد مشتریان هدف خود را تخمین بزنید :بهوسیلۀ تکنیکهای بازاریابی تعداد مشتریان هدف خود را
براساس بازهها یا معیارهای ازقبلتعیینشده مثل اعداد مالی ،بازههای زمانی یا اطلاعات جغرافیایی تخمین
بزنید .برای این تخمین باید منابع کافی تحقیق در اختیار داشته باشید و از تکنیکهای آماری مطلع باشید.
در غیر این صورت بهتر است کار را به متخصصان و مشاوران تحقیقات بازار بسپارید.



تحمینهای بهدستآمده را ارزشگذاری کنید :در این مرحله باید بتوانید تخمینهای برآوردشده را
براساس دستور و قواعد مشخص ارزشگذاری کنید .مثلاً تعیین کنید که فلان منطقه یا فلان شهر در فلان
فصل چه تعداد یا چه میزان مصرف یا خرید از کالای خاصی را داشته است .محصول مورد نظر عمدتاً از چه
برندهایی تهیه شده و به چه مقدار .در کنار هم گذاشتن این اعداد ،ارزش بازار محصول مورد نظر را در
تاریخ و مکان مشخصی برای شما تعیین میکند.



تحلیل کنید ،تصمیم بگیرید :برنامۀ راهبرد ،انتظارات سوددهی ،بازگشت سرمایه و همچنین امکانات در
اختیارتان را با تخمینهای بهدستآمده قیاس کنید .به این شکل شما بهوسیلۀ تحقیقات بازار ،ابعاد بازار
مورد نظرتان را برای هدف مشخص تخمین زدهاید.

تعیین این موضوع که آیا برای محصول یا خدمتی در یک بازار مشخص ،به اندازۀ کافی مشتری وجود دارد یا
خیر ،فرایندی است که به زمان و هزینه نیاز دارد؛ اما این هزینه در مقابل میزان خطرپذیری ورود به بازاری
ناشناخته کاملاً منطقی است .در اینجا نیز میتوانید دربارۀ «تعریف کلی کلانشهر و بررسی انطباق آن با
کلانشهرهای ایران» بیشتر بخوانید.

بزرگی تا چه اندازه خوب است؟
در طول زمان ،همیشه نوعی موازنه بین اندازۀ بازار و سهم منطقی شما از بازار وجود دارد .برای مثال،
بهدستآوردن 2درصد سهم از یک بازار 1۱میلیارددلاری همان مقدار درآمد ایجاد میکند که 2۱درصد سهم از
یک بازار 1میلیارددلاری یا ۰۱درصد سهم از یک بازار 2۵۱میلیوندلاری .این رقم در هر سه مورد فوق
2۱۱میلیون دلار است .اما در مورد ۰۱درصدی ،شما فضای زیادی برای رشد نخواهید داشت ،مگر اینکه خود
بازار رشد سریعی داشته باشد .در مورد 2درصدی نیز شما nicheبسیار کوچکی دارید .اما بسیار عالیاست اگر
 nicheشما بسیار نوآورانه و درحالرشد بوده یا مطلوب پرچمداران بزرگ بازار باشد.به زبان دیگر ،این موضوع
میتواند به همهگیرشدن منجر شود یا میتواند به شما فرصت گسترش در بازار را بدهد .درنهایتاگر بعدها
احساس کنید ارزش پیشنهادی اولیۀ شما یا مدل کسبوکارتان ایراد دارد ،فضای کافی برای تغییر خواهید
داشت و همچنان میتوانید موفق شوید.
بهعنوان قاعدهای عمومی ،بازارهای بزرگتر بهتر از بازارهای کوچک با رشد بالا هستند .همچنین بازارهایی
که حتی پتانسیل ازهمگسیختگی توسط نوآوری را دارند ،به بازارهای راکد ترجیح دارند .نکتۀ کلیدی این
است که پویایی بازار خود را درک کنید ،بدانید چگونه جای خود را در این بازار باز کنید و اینکه چگونه همۀ
این موارد را برای سرمایهگذاران و شرکای استراتژیک خود شرح دهید
بسیاری از استارتاپها ،در زمان تجزیهوتحلیل بازار خود به  TAM، SAMو  SOMاشاره میکنند .این مفاهیم
در ارزیابیهای مربوط به سرمایهگذاری ،مهم هستند .در اینجا به توضیح آنها میپردازیم:
 TAM یا  :Total Available Marketمیزان کل نیاز بازار برای یک محصول یا سرویس است.
 SAM یا  :Served Addressable Marketبخشی از  TAMاست که برای محصول یا سرویس،
هدف قرار میگیرد.



 SOMیا  :Serviceable Obtainable Marketبخشی از  SAMاست که برای سالهای ابتدایی
کسبوکار است.

برای مثال TAM ،برای سازندگان یک اپلیکیشن موبایل ،ممکن است تعداد 1میلیارد دارندۀ موبایل هوشمند
در سرتاسر دنیا باشد .اما اگر این اپلیکیشن فقط به زبان انگلیسی دردسترس باشد یا اینکه فقط روی iPhone
کار کند SAM ،یا بازار بالقوه بسیار کوچکتر است .بازار هدف میتواند مشتریان اپ استور اپل باشد؛ بنابراین
قدم بعدی ،تخمین درصد خریدارانی است که واقعاً خرید را انجام میدهند .هر تخمینی ،بازار هدف را محدودتر
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میکند.

برای محاسبۀ  TAMمیتوانید از سایتهایی مانند  Googleو  Gartnerکمک بگیرید .برای مثال در جدول
زیر ده شرکت برتر در حوزۀ صنایع نیمههادی بههمراه سهم بازار آنها آورده شده است .برای کسبوکارهای
نوظهور و کسبوکارهایی که قبلاً نمونۀ مشابه نداشتند ،میتوانید از تحلیلهای مربوط به کسبوکارهای نزدیک
استفاده کنید.
در مقالۀ «محاسبۀ حجم آنلاین نمونه» میتوانید به صورت آنلاین و با استفاده از فرمول کوکران ،حجم
نمونۀ مدنظرتان را محاسبه کنید.
نحوۀ محاسبۀ TAM
 TAMبا رویکرد بالا به پایین محاسبه میشود .این روش به این دلیل استفاده میشود که بفهمید چه تعداد
کاربر در دنیا میتوانند از یک محصول استفاده کنند.
فرض کنید میخواهیم بهصورت آنلاین غذای کودک بفروشیم TAM .تعداد کل کاربران اینترنتی است که فرزند
دارند .تعداد 2٫2میلیارد کاربر اینترنتی وجود دارند و میزان فعلی تولد حدود 2۱کودک برای هر  1۱۱۱نفر است.
بنابراین از 2٫2میلیارد کاربر اینترنتی2 ،درصد در سالهای گذشته دارای فرزند شدهاند .بنابراین  ،TAMتعداد
44میلیون نفر خواهد بود.
در نظر داشته باشید که بازار دردسترس همواره تضمینکنندۀ موفقیت کسبوکارها نیست .موفقیت کسبوکارها
به عوامل دیگری مانند رقبای فعال در آن بازار و میزان دسترسی به منابع و… بستگی دارد .برای مثال فرض
کنید کسبوکار شما محصولی را تولید میکند یا خدمتی را ارائه میدهد که ویژۀ مردان 2۱تا۵۵سالۀ ملیتی
خاص است .اگر تعداد افراد آن ملیت 2٫۵میلیون نفر باشد و 1٫2میلیون نفر از این جمعیت ،مردان 2۱تا۵۵ساله
باشند ،همچنین سهم سایر رقبا در این بازار  ۱٫۷میلیون نفر باشد ،مقدار  TAMبرای کسبوکار شما برابر ۱٫۵
میلیون نفر خواهد بود.

نحوۀ محاسبۀ SAM
 SAMنشاندهندۀ میزانی از  TAMاست که به کار شما مربوط است .میتوان از  SAMبهعنوان پل بین
تعداد کاربران موجود و تعداد کاربران استفادهکننده از محصول یا سرویس شما بهره گرفت .اگر شما غذای
کودک را آنلاین میفروشید ،چند نفر واقعاً غذای کودک را آنلاین میخرند؟ به عبارت دیگر ،چند نفر حاضر
هستند برای این محصول یا خدمت پول پرداخت کنند .نتیجۀ این محاسبه SAM ،شما خواهد بود .برای
محاسبۀ  SAMمیتوانید با مشتریان بالقوۀ کسبوکار خود صحبت کنید.
نحوۀ محاسبۀ SOM
از  SOMبرای فهمیدن اینکه چه مقدار از بازار دستنخورده است ،استفاده میشود .این موضوع به تحلیل
زیادی نیاز دارد و خوشبختانه سنجههای زیادی دردسترس است .لازم است بدانید زمامداران چه کسانی هستند
و چه مقدار از سهم بازار در کنترل آنهاست .به کشورهایی که این افراد در آنها فعالیت دارند و فروش و
کانالهای توزیع نیز باید توجه شود .زمانی که شما بازار فعلی را فهمیدید ،بازاری را که قبلاً گرفته شده است از
این مقدار کم کنید تا سهم بازاری که میتوانید داشته باشید ،بهدست آورید.
برای داشتن یک پیشبینی خوب از چیزی که باید انجام دهید ،باید دورنمای رقابتی خود را درک کنید و بدانید
رقابت شما چه مقدار از بازار را به خود اختصاص داده است .برای محاسبۀ  SOMمیتوانید از مشتریان بالقوه،
رقبا و شرکای استراتژیک کسبوکار خود کمک بگیرید .برای مثال چنانچه تولیدکنندۀ کفش هستید ،میتوانید
با شرکای استراتژیک کسبوکار خود ،مثلاً کسبوکارهای فعال در تهیۀ چرم یا بند ،کمک بگیرید.
مثال :اگر شما استارتاپی در حوزۀ نشر کتاب در یک کشور داشته باشید TAM ،برای استارتاپ شما برابر با
بازار نشر آن کشور است .درصورتیکه شما هیچگونه رقیبی نداشته باشید و توانایی حضور در تمامی شهرهای آن
کشور را داشته باشید ،میتوانید تمامی  TAMرا تصاحب کنید!
چنانچه شما در شهر خاصی با جمعیت مشخص و فراوانیِ توزیع مشخص سایر ناشران فعالیت دارید ،مقدار
 SAMبرای کسبوکار شما برابر مجموع فروش سایر رقبای شما در آن شهر است .برای محاسبۀ  SOMکه
بهصورت درصدی از  SAMاست ،باید به این نکته توجه کرد که این عدد به قدرت کسبوکار و شرایط فروش و
کانالهای توزیع بستگی دارد .توجه داشته باشید درصورتیکه  SOMرا بهصورت درصد بزرگی از SAM

مطرح کنید ،سرمایهگذار به طرح کسبوکار شما تردید خواهد کرد .کوچکعنوانکردن این عدد نیز موجب
خواهد شد سرمایهگذار تصور کند میزان بازگشت سرمایهاش بسیار کُند خواهد بود.
روش دیگر برای محاسبۀ اندازۀ بازار ،استفاده از قاعدۀ  ۵۱/1۱/1۱است .این قاعده را نخستینبار فرد
ویلسون در سال  2۱1۱مطرح کرد .مطابق این قاعده ۵۱درصد از کاربران ثبتنامی و دانلودکنندۀ اپلیکیشنها از
خدمات این اپلیکیشنها بهصورت ماهانه استفاده میکنند .مقدار 1۱درصد از کاربران ثبتنامی و دانلودکنندۀ
اپلیکیشنها از خدمات این اپلیکیشنها بهصورت روزانه استفاده میکنند .کاربران همراهیکننده با یک سرویس
لحظهای ،بهندرت به کمتر از 1۱درصد کاربران روزانۀ اپلیکیشنها میرسند! البته ممکن است این اعداد برای
اپلیکیشن شما کمی متفاوت باشد!

تحلیل بالا به پایین ()Top Down
تحلیل بالا به پایین با مشخصکردن  TAMو سسپس تخمین سهم شما در این بازار مشخص میشود .برای
مثال میتوانید اینطور تصور کنید که ویجتی که برای همۀ افراد قابل استفاده است ،میفروشید و ازآنجاکه
۵۱۱هزار نفر در نزدیکی شما زندگی میکنند ،حتی اگر بتوانید ۵درصد این بازار را بهدست آورید ،میتوانید
1۵هزار بار بفروشید.

تحلیل پایین به بالا ()Bottom UP
تحلیل پایین به بالا با تخمین فروش بالقوه محاسبه میشود تا شکل کلی فروش را مشخص کند .تحلیل پایین به
بالا ،فروش محصولات مشابه ،جایی که میتوانید محصولتان را بفروشید و نیز میزانی از فروش فعلی را که
میتوانید بهدست آورید ،ارزیابی میکند .این نوع تحلیل به تلاش زیادی نیاز دارد و نتایج آن دقیق است.
تعیین این موضوع که آیا برای یک محصول یا خدمت در یک بازار مشخص به اندازۀ کافی مشتری وجود دارد یا
خیر ،فرایندی است که به زمان و هزینه نیاز دارد؛ اما این هزینه در مقابل میزان خطرپذیری ورود به بازاری
ناشناخته کاملاً منطقی است

