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بندی رغم روند منفی رتبهانداز رتبه صنعت مخابرات علی چشم 9102تا پایان سال  :انداز رتبه چشم

تضعیف ترازنامه و عوامل ساختاری و رقابتی در بازارهای ناشی از های اخیر،  جهانی طی سال
تا حد زیادی باثبات باقی خواهد ماند. در سال گذشته، اروپای شدیافته به ویژه در ایاالت متحده، ر

های ادغام و تملک، همچنین تغییر ارزش پول ملی که به افزایش میزان بدهی  دلیل فعالیت غربی به
بینی انحراف رتبه صنعت در آمریکای  ها منجر شد؛ شرایط نامساعدتری را تجربه نمود. پیشترازنامه

باشد؛ اما بهبود روند آن در سال گذشته بیانگر محیط درصد می 91التین کماکان منفی و حدود 
ها به پشتیبانی اقتصادهای  تری است که عمدتاً ناشی از رشد مستمر در مصرف داده عملیاتی مطلوب

 باشد. رو به رشد می
ها، یکی از دالیل عمده رشد  استمرار تقاضای رو به رشد پهناباند جهت انتقال سریع داده: ها بینی پیش

باشد. به طور کلی می 9102ر سال درصد درآمد مورد انتظار صنعت جهانی مخابرات د 3تا  9حدود 
گردد؛ ضمن  بینی می های اعتباری نسبتاً پایداری برای این صنعت پیش، سنجه9191تا انتهای سال 
های خطوط  ( برای شرکتEBIDTAشده بدهی به سود عملیاتی ) رود نسبت تعدیل آنکه انتظار می

های کابلی  برابر و برای شرکت 5/3تا  3سیم در سطح جهان به طور متوسط به حدود  ثابت و بی
 برابر برسد.  4تر، تقریباً به  بینی دارای جریان نقدی قابل پیش

های شبکه اجتماعی و افزایش تعداد متقاضیان  گسترش کاربرد ویدئوها در برنامه: با مفروضات
کنندگان برای اتصال به اینترنت  رود تقاضای مصرف های تلویزیونی، انتظار می آنالین برنامه تماشای

دهنده خدمات به منظور  های ارائه شود شرکت بینی می پرسرعت و مطمئن همچنان ادامه یابد. پیش
-اختگذاری در زیرس بهبود تجربه کاربران و حفظ یا افزایش سهم خود در بازار، همچنان به سرمایه

 های خود ادامه دهند. 
ها ناشی از رقابت پرتنش، تسریع روند حذف  های مربوط به بخش مخابرات و کابل ریسک ها: ریسک

سیم در خطوط ثابت صوتی و تصویری، و میزان باالی سرمایه مورد نیاز برای برآورد تقاضای فعلی 
ان عوامل اصلی ریسک به شمار های مالی همچن باشد. در اروپا رقابت قیمتی و سیاست ها می داده
 روند در حالیکه در خاورمیانه ریسک سیاسی بسیار چشمگیر است.  می

دهندگان خدمات در رویارویی با صنعتی رشدیافته و شدیداً رقابتی، با این سوال  ارائه: روند صنعت
گذاری در  ، و شرکت در مناقصه برای سرمایه5Gسیم  گذاری در فنآوری بی مواجهند که آیا سرمایه

های شبکه، فروش ناخالص و سودآوری آنها را تقویت خواهد نمود یا جریان نقدی را  زیرساخت
 کاهش خواهد داد. 

ای ثابت باقی بماند، گرچه با  رود طی سال آینده رتبه صنعت در سطح گسترده در مجموع انتظار می
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، رتبه اپراتورهای وجود تضعیف اصول صنعت و خطرات عرضه بیش از حد ناشی از تکنولوژی
های ای تلفن ماهواره جهانی نیز تحت بازنگری قرار دارد. از سوی دیگر ممکن است خدمات ماهواره

ای جدیدتر، سریعتر و با ظرفیت باالتری  ثابت و همراه به طور نامطلوب تحت تأثیر تکنولوژی ماهواره
 تی شود. قرار گیرد که منجر به عرضه بیش از نیاز و افزایش فشارهای قیم

 

 رتبه صنعت مخابرات در مناطق مختلف جهان

 آمریکای شمالی
ای ثابت است، گرچه با وجود کاهش مستمر خطوط  رتبه صنعت در آمریکای شمالی در سطح گسترده

% از صادرکنندگان 91ها نیز رو به افزایش است، تقریباً  کابلی در شرایطی که میزان بدهی ترازنامه
های پولی  رود کاهش شبکه انداز منفی روبرو هستند. انتظار می شده با چشم دیبن اوراق بهادار رتبه

ای بگذارد؛ زیرا آنها از  های ماهواره تلویزیون همچنان بیشترین تأثیر خود را بر تولیدکنندگان برنامه
لت های ادغام و تملک در ایاالت متحده به ع یک حد متعارف پهناباند برخوردار نیستند. تداوم فعالیت

بندی صنعت را تحت فشار قرار  تأمین مالی، رتبه  تواند بسته به طرح تر نیز می وجود قوانین حمایتی
گذاری منجر به تثبیت رتبه خواهد شد. این  دهد. در کانادا رشد متوسط درآمد و تعدیل میزان سرمایه

تواند  مداران نیز میهای سها و سیاست  سیم های آتی در طیف امواج بی گذاری در حالیست که سرمایه
 منجر به انحراف رتبه شود.

 اروپا و خاورمیانه
انداز صنعت در این منطقه، تا حدی به  شود. گرچه چشم بینی می رتبه صنعت در اروپا باثبات پیش

های ادغام و تملک، برای اولین بار طی سه سال اخیر منفی شده  ها ناشی از فعالیت بدهی  دلیل افزایش
اندازها را در  تر از چشم ای متعادل وجود اروپا نسبت به مناطق دیگر همچنان مجموعهاست. با این 

ها، پیگیری فعاالنه کاهش  بودن سطح قیمت خود دارد. از سوی دیگر علیرغم رقابت پرتنش و پایین
ای  تواند منجر به بهبود حاشیه امن اهرمی گردد. برای صنعت کابل نیز رتبه ها در نهایت می هزینه

به سمت درصدی تک رقمی  شود. با این وجود آهنگ رشد درآمد و سود عملیاتی بینی می اثبات پیشب
رسد جریان نقدی آزاد نیز به طور فزاینده صرف توسعه  و پایین، رو به کاهش بوده و به نظر می

های ادغام و تملک  ای، بازدهی باالی حقوق صاحبان سهام، و فعالیت های سرمایه بودجه هزینه
 گردد. یم

ها تا حد زیادی متأثر از عوامل دولتی هستند. به عنوان مثال در حال حاضر صنعت  در خاورمیانه رتبه
 Ooredoo( به استثنای GCCمخابرات در اغلب کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس )

نیز بر های دولت خود محدود گردیده و هر دو اپراتور ترک امارات توسط رتبه Etisalatقطر و 
 شوند.  بندی می کشور خود رتبه (T&Cاساس ارزیابی ریسک انتقال و تبدیل )

 آمریکای التین
گیری یافته است. رتبه این  روند رتبه ناشرین اوراق بهادار آمریکای التین از سال گذشته بهبود چشم
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ی از بدهی باال، درصدی مواجه بوده که تا حدی ناش 35منطقه قبالً با انحراف شدیداً منفی تقریباً 
مدت ناشرین اوراق بهادار را  انداز رشد کوتاه محیط بسیار پررقابت، کندی رشد اقتصادی که چشم

انداز منفی رتبه دولت برزیل بوده است. با این وجود به دلیل رشد مستمر  محدود ساخته، و چشم
ینی محیط عملیاتی ب ها به پشتیبانی افزایش رشد اقتصادی کشورها و در نتیجه پیش مصرف داده

 % محدود شده است. 91تر در منطقه، انحراف رتبه به حدود  مطلوب
 پاسیفیک آسیای

های تلفن همراه و در نتیجه بهبود کیفیت  منطقه و مصرف فزاینده داده GDPبه دلیل رشد مستمر 
با این وجود،  شود. بینی می ای باثبات برای منطقه پیش اعتبار اپراتورهای مخابرات، به طور کلی رتبه

رقابت شدید در کشورهای هند، اندونزی، استرالیا، سنگاپور و تایوان مشاهده گردیده و ضرورت 
شود. این  های پیشرفته شامل طیف امواج رادیویی نیز احساس می های بزرگ برای شبکه گذاری  سرمایه

 باشد. ( برای منطقه می-%00انداز منفی ) مسئله دلیل اصلی چشم
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 مفروضات اصلی
 ها  استمرار افزایش تقاضای داده (1

رود تولیدکنندگان  ، انتظار میشود های مسی استفاده می کماکان از سیممخابرات  در صنعت در حالیکه
های کابلی، به روز نمودن تجهیزات  . برای شرکتمنتفع گردنداین محصول همچنان از این موقعیت 

در حالیکه بهترین گزینه برای  ،پذیرتر است الکترونیک در شبکه برای افزایش سرعت و ظرفیت امکان
ا کابل نوری است که البته گران قیمت مسی ب هایکابلی، جایگزین نمودن سیمشرکتهای تلفن خطوط 

 باشد. صرفه میه بوده و تنها در بازارهای پرجمعیت، مقرون ب

 محدودیت افزایش سودآوری به دلیل رقابت (2
رود  سازی خدمات و درنتیجه تشدید رقابت، انتظار می با وجود شرایط بازار رشدیافته و افزایش ویژه

رغم درآمدهای ثابت % تثبیت گردد. در اروپا علی35 حاشیه سود عملیاتی در سطح جهان در حدود
به رشد این شاخص کمک نموده است. انتظار  9105صنعت، روند مثبت حاشیه سود عملیاتی از سال 

بهبود یابد. این روند  9102% در سال 33% تا 0ها، حاشیه سود عملیاتی به  رود با کاهش هزینه می
ها، با آهنگ کندتری در سال  ستیابی به هدف کاهش هزینههمچنان ادامه خواهد یافت اما پس از د

پیش خواهد رفت. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، حاشیه سود عملیاتی  9102
های  % خواهد رسید، و علیرغم رقابت شدید و ناسازگاری41کمی باالتر بوده و به طور متوسط به 

 روندی باثبات ادامه خواهد یافت. ها، با  مقرراتی، با نوآوری در کارآئی هزینه

 ای در آینده نزدیک های سرمایه افزایش هزینه (3

ای برای تمامی اپراتورهای مخابرات دنیا افزایش یابد، اما رشد آن  های سرمایه رود کل هزینه انتظار می
 در همه مناطق یکسان نخواهد بود. 

 

 ها های اصلی و فرصت ریسک
  5G  وان سیم تحت عن نسل بعدی فنآوری بی (1

درمورد ایاالت متحده محتاطانه بوده  و این موسسه معتقد است با  S&Pبه طور کلی دیدگاه موسسه 
ها، کیفیت اعتبار  های گذشته در ترازنامهگذاری و باال بودن میزان بدهی شتاب گرفتن سرمایه

نسبت به سایر بازارها با  5Gرود استقرار سیستم  مدت تنزل خواهد نمود. در اروپا احتمال می کوتاه
آهنگی کندتر صورت گرفته و در نتیجه درآمد انتظاری حاصله کاهش یابد. این در حالیست که با 

سال  3تا  9ها طی  های مربوط به افزایش بدهی در ترازنامه گذاری در این بخش، نگرانی کنترل سرمایه
 آینده به حداقل خواهد رسید.

 دیجیتالیاختالل  (2
سازد. همچنین  گذاری بیشتر در ظرفیت را ضروری می سیم، سرمایه ها در شبکه بی یک دادهافزایش تراف

گردد.  ها نیز باعث پیچیدگی فرآیند درآمدزائی از محل تقاضا می های بیشمار داده رقابت شدید و طرح
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OTTها مانند برخی نوآوری
تبه های مخرب را کاهش داده و ر توانند تهدیدات ناشی از فنآوری می 1

ها منجر به تقویت  گذاری های مناسب حفظ نمایند. این سرمایه گذاری اعتباری را از طریق سرمایه
بخشی مستمر محصوالت، و تولید خدمات و  ها(، تنوع سیم موقعیت رقابتی )مانند فیبر و نسل بعدی بی
 محصوالت با بازدهی بسیار باال خواهد شد.

 2112روند نزولی شدید اقتصاد جهان در سال  (3
تردید بزرگترین ریسکی که این صنعت با آن روبروست، سخت شدن شرایط بازار اعتبار است که  بی
مالی مجدد گردد. در حال حاضر بدهی  های استقراض و ریسک تأمین تواند منجر به افزایش هزینه می

( 9109سال  هزار میلیارد دالر )تقریباً دو برابر بدهی 2/0صنعت مخابرات در سطح جهان نزدیک به 
شود و بخش عمده آن مستلزم تأمین مالی مجدد  میلیارد آن در سال آینده سررسید می 021بوده که 

بندی طیف امواج رادیویی قرار دارند.  ترین رتبه پذیر در پایین باشد. باید گفت اکثر شرکتهای آسیب می
های ضعیف اعتباری  رتبه تر قرار دارند. این یا پایین Bشرکت در رتبه  45در سطح جهان، حدود 

تر شده یا با  شود تا دسترسی شرکتها به سرمایه در هنگام سررسید شدن دیون، سخت موجب می
مشکل کمبود جریان نقدی ناشی از افزایش هزینه نرخ بهره و در نتیجه عدم توانایی در کاهش بدهی 

 مواجه گردند. 

 

 

                                           
 گردد.اطالق می OTTبه هر خدمتی که از طریق اینترنت و توسط یک ارائه دهنده خدمات به کاربر نهایی خواهد رسید،  1
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