ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۶
ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  10درﺻﺪی ﺑﻪ  15500دﻻر رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  11ﻫﺰار دﻻر ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﻘﻮط  30درﺻﺪی ارزش اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن از ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود دﻗﯿﻘﺎ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ  20ﻫﺰار دﻻری
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
 1000دﻻر ﺑﻪ  19666دﻻر رﺳﯿﺪه و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ
ارز ﻣﺠﺎزی ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »اﻧﺪری ﭘﺎﭘﺴﮑﯿﻮ« ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬران ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  COSSﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزش واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری  ،CNBCﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  80درﺻﺪ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار در وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﯾﮏ ﺣﺒﺎب ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺸﺪار داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ارزش آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی

ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ارزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎ ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺎی اﺗﺮﯾﻮم ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ  689دﻻر ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ  771ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎ
رﮐﻮرد ﻗﺒﻠﯽ  900دﻻری ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

