ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارزﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﯿﻞ آن ﺑﻪ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺠﺎرت ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ  7500دﻻر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﺮ واﺣﺪ از آن در
ﺑﺮاﺑﺮ  20ﻫﺰار دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭼﯿﻦ ﻗﺒﻼ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﮑﻪ را ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ارزی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ از آن را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮدار ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺠﺎرت آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺳﻮد
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی ﺧﺮﺟﯽ
داد و ﺳﺘﺪ ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺻﻮرت داده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﻧﯿﻮز« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎد از ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،اﺗﺮﯾﻮم ،رﯾﭙﻞ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ،ﭼﺮا اﮔﺮ
داد و ﺳﺘﺪ آﻧﻬﺎ را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط آزاد ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ  1.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ را از
ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﻓﺮاد را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ از ﻋﺮش ﺑﻪ ﻓﺮش ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ
را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﻓﺮار از ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﻏﯿﺮه اﺑﺰار ﮐﺮده
اﻧﺪ.
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