ارزش ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﻫﺸﺪار
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری  ۲۰درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داده و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان از اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺣﻮزه ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻣﺮوز را ﺑﺎ ﻧﺰول ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ

ﺳﻘﻮط ﺑﺰرﮔﺘﺮی در ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﻘﺎرن ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﺷﻮد )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻦ
ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ آن( و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺑﺎزه ﺗﺒﺎدل
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪاش دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻘﻮط ارزش آن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ارز aﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ OBV

اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  OBVﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﺮات در ﻧﺮخ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ،آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻫﺎ ﺷﺪن ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ:

ﺷﺎﺧﺺ  OBVﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل اﻓﻘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﯿﻦ  ۸۵۰۰دﻻر ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺎﻦ  ۵۸۰۰دﻻر ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺪ ﭘﺎﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﺧﺮﺳﯽ )رﮐﻮد( ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺸﯽ ﺑﻌﺪ از آن داﺧﻞ ﺑﺎزار ﮔﺎوی
)روﻧﻖ( ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی  ۸۵۰۰دﻻری را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎزار ﮔﺎوی ،ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

