ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۸۰۰۰دﻻر رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
اﻣﺮوز ﻧﺮخ  20ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ زﯾﺮ  8000دﻻر رﺳﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ) (BTCﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ روزاﻧﻪ  1.8درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﺪه و در ﺣﺪود 7950
دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻮﯾﻦ  360ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺑﺎزه ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ارزش  1.49درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺗﺮﯾﻮم ) (ETHﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ارزش ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ) 18.84ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر( را در دﺳﺖ دارد و ﭘﺲ از آن رﯾﭙﻞ ) (XRPﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار  10.9ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.

ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
داده ﻫﺎی ﮔﺰارش ﮐﻮﯾﻦ  360ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﺎ اﻓﺖ ارزش  0.31درﺻﺪی در ﺗﻨﻬﺎ 24

ﺳﺎﻋﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود  174دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺣﺪود  2.96درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﯾﭙﻞ در  24ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺪود  0.22درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  0.253دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﯾﭙﻞ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﺣﺪود 7.2
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ  20ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﺗﺮ ِﭼﯿﻦ ﻟﯿﻨﮏ ) (LINKﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ) 5.64درﺻﺪ( را داﺷﺘﻪ
و  Unus Sed Leoﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  LEOﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ) 6.82درﺻﺪ( روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن
ارزش ﮐﻞ ﺑﺎزار ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺣﺪود  216ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﻧﯿﺰ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  0.14درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ رﯾﭙﻞ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ ﮐﺎﻫﺶ  20درﺻﺪی ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ رﻣﺰ ارز ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻮد و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از  5800ﺗﺎ  8500دﻻر ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

