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ارزش ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﮐﻮرد ﺷﮑﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻗﻢ دو ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﮑﻪ رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ارزش اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﺮﺗﺒﺎ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ
ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻗﻢ دو ﻫﺰار دﻻر رﮐﻮرد ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارزش ﻫﺰار دﻻری را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ارزش آن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای  Mount Goxﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ )ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺶ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد(.

ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ رﻗﻢ  32.92ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن
روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی را ﻃﯽ ﻧﻤﻮد .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻮل ﻧﺘﻨﻬﺎ رﮐﻮرد ﺗﺎزه ای ﺑﺮای آن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ارزش ﺑﺎزار آن )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺎی در ﮔﺮدش دﻧﯿﺎ( را ﺑﻪ رﻗﻢ 32.92
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺰرگ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮاخ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮب ﻧﺸﺪه و ﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮل ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﯾﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰار درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﮐﻞ ارزش ﺑﺎزار  70ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻨﻬﺎ  47درﺻﺪ آن را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺳﻬﻢ را

در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺰل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮد.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﻮل ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ Ripple
و  Ethereumﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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