ﺳﻘﻮط  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻬﺎی ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
در ﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﺗﻐﺮات در ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ،روی ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای در ارزش آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ ،ارزش ﮐﻠﯽ رﻣﺰارزﻫﺎ
ﺑﺎ  ۲۶.۴۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻐﺮات و ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ارزش ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﺗﻐﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ اوﭘﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ را  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد و  ۳۱.۰۲دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ راه ﺑﯿﻨﺪازد.

ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر را دﯾﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ

ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ۱۰ ،درﺻﺪ اﻓﺖ ارزش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ و ژاﭘﻦ
ﻧﯿﺰ ﺳﻘﻮﻃﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزار ﺑﻮرس آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ از آﻏﺎز روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺗﺮﯾﻮم XRP ،و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ارزش دو رﻗﻤﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ارزش ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۹ ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ارزش ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪان ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎﻫﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻮکﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻠﯽ ،ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

