ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺪن ﭘﺎداش
اﺳﺘﺨﺮاج ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۸
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی در ﮔﺮدش در ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ،
در ﻫﺮ زﻣﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﭘﻮل ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺎوﯾﻨﮓ

) (Halvingﻧﺎم دارد و ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺤﺪود ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ
و و ﭼﺮا اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺮ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺗﻤﺎمﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ۲۱
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ً
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،ﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از

دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻃﻼی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا درﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ زردرﻧﮓ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺪودی از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و ﯾﮏ روز ،ﺗﻤﺎم آن
اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﺗﻤﺎم
ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی ﺑﻪزودی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا روی ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ازای اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮ  ۲۱۰ﻫﺰار ﺑﻼک ،ﻫﺎوﯾﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ،
دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد – درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﻢ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺎداش ﻫﺮ ﺑﻼک را ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ
ﻫﺎوﯾﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ازای اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺄﺪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺑﻼک
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎداش ﺑﻼک ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺧﻼﺻﻪاش اﯾﻨﺴﺖ :ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﻪ ازای اﻓﺰودن ﻫﺮ ﺑﻼک ﺑﻪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم را اﻧﺪﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ ،ﺑﯿﺎﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ :ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻼکﭼﯿﻦ .در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ،ﯾﮏ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻧﻮﻋﯽ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب و
ً
ﺣﺪودا  ۱ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ
ﮐﺘﺎب دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام
دارﻧﺪ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺺ اﻟﻒ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ب

ً
ﺣﺪودا  ۵۰۰ﻣﺒﺎدﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ،روی ﯾﮏ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و
ﺑﻼک ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎداش ﺑﻼک ،ﻣﯿﺰان رﻣﺰ ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ در ازای ﻣﺎﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﻼک از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ
ً
ﺷﺪﯾﺪا ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻼش ﺳﺨﺖ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ

ﺑﻌﺪ از ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﻌﺪی ،ﭘﺎداش اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﺑﺎ از راه رﺳﯿﺪن ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﻌﺪی ،ﻫﺮ ﺑﻼک ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶.۲۵ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر

ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،اﯾﻦ ﭘﺎداش ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﯿﻼدی در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﻼک ۵۰
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۵۰۰ﻫﺰار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺎوﯾﻨﮓ اول در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۲اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﺑﻼک  ۲۵ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺎوﻣﺖﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﺪه )ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۳۶۵
ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﻼک ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ اﻣﺮوزی( ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺎن و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در آن زﻣﺎن ۳۱ ،دﻻر ﺑﻪ
ً
ﺑﻌﺪا ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎل
ازای ﻫﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻃﯽ ژوﺋﻦ  ۲۰۱۱ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ »ﺣﺒﺎب«
ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲دﻻر داﺷﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ زود روی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻮدآورﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی ،آن را ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﭘﺎﻧﺰی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ در روز ﺷﺸﻢ ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۶اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ازای ﻫﺮ ﺑﻼک
ﺗﺎزه  ۱۲.۵ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﻫﻢ آن رﻗﻢ را ﻧﺼﻒ ﮐﺮده و ﺑﻪ ۶.۲۵
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﯾﺎ  ۴۵ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﻌﺪی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪای

ﮐﻪ ﺑﻪ  ۱۸ﻣﯽ  ۲۰۲۰ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روز دﻗﯿﻖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻼکﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ

ﮐﻨﺪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،در ﻫﺮ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﻼک در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ در ﺳﺎل  ۲۱۴۰ﻣﯿﻼدی و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ .وﻗﺘﯽ آن روز ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺎداش ﺑﻼک درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﻣﺰد
ﻣﺒﺎدﻻت ﻗﺎدر ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ )ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Bitmainاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﺳﺖ Bitmain .ﺑﻼکﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

ﻫﺰاران دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ،ﺷﺪﯾﺪا ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی »ﻣﺪار
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی اﻓﺮاد

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎداش ﺑﻼک ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی در
ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد(.

آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺮخ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﯿﺎبﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .در روز
 ۲۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۲۰۱۲روزی ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﻗﯿﻤﺖ ارز ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد اﺷﺎره از  ۱۱دﻻر
ﺑﻪ  ۱۲دﻻر رﺳﯿﺪ و ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل آﺗﯽ ﻓﻘﻂ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در روز  ۲۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۳ﻫﺮ
ﮐﻮﯾﻦ ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۳۸دﻻر داﺷﺖ.
ﺣﺪودا ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع دوﻣﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ارز از  ۵۷۶دﻻر در روز  ۹ژوﺋﻦ ﺑﻪ  ۶۵۰دﻻر در روز  ۹ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۶رﺳﯿﺪ –
روزی ﮐﻪ ﭘﺎداش ﺑﻼک ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺼﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦﺑﺎر ﻫﻢ ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﺠﺪدا رﺷﺪی ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻦ ،در روز  ۹ﺟﻮﻻی  ۲۰۱۷ﻣﻌﺎدل  ۲۵۲۶دﻻر ﺑﻮد.

آﯾﺎ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﻓﺮاد ﺑﺪﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎوﯾﻨﮓ ﺑﻌﺪی از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮدش را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻣﺴﺎل را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ؟( .اﻣﺎ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه و ارزﻫﺎی

ﻣﺠﺎزی -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ دﯾﺪن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ

ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ و رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮدش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در

ﻣﺎه آﭘﺮﯾﻞ  ۲۰۲۰ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮد ﺷﺪه و
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺨﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

