ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻘﺪر
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای دﯾﮕﺮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺟﻮاب داده و ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی داغ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﻃﯽ ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﭼﻨﯿﻦ روزی و ﻃﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل 5050 ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

 5دﻻر و  2ﺳﻨﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ داﺧﻞ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و
دﻧﯿﺎی ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺖ  8400دﻻری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در زﻣﺎن
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻗﯿﻤﺖ  5050ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ  42ﻣﯿﻠﯿﻮن و  420ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﯽ
ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ  845ﻣﯿﻠﯿﻮن درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﭘﺎﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار اﺳﺖ .از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ

وﺟﻮد ﺣﺪود  17ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ  40درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  120درﺻﺪی
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻃﻼ در ﺑﺎزاری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ،ﻓﻘﻂ
 16.5درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ آﯾﻨﺪه
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در دﻫﻪ
آﯾﻨﺪه ﻫﻢ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار دﻻر ﭼﻨﺪان
دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آن در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد درازﻣﺪت آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

