رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎمآور ارزش ﺑﺎزار »ﺗﺘﺮ« ۱.۹ :ﻣﯿﻠﯿﻮن
درﺻﺪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۹
از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺘﯿﺒﻞ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزش ﺑﺎزار آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۲۳.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن »ﺗﺘﺮ« ﺑﺎ رﺷﺪ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﯿﺒﻞ ﮐﻮﯾﻦ »ﺗﺘﺮ« ) (USDTﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۴روی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺮوﺗﮑﻞ
» «Omni Layerاز راه رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺎزار در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﯿﺒﻞ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی

دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺗﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۶از ﻧﻈﺮ ارزش ﺑﺎزار در رﺗﺒﻪ ۳۰ام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ،دو ﺻﺮاﻓﯽ »ﺑﺎﯾﻨﻨﺲ« و » «Huobi Globalﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﺮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی  USDTرﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ و ارزش ﺑﺎزار
آن ﺑﻪ  ۱۶.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ۴۵ .درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﯿﺒﻞ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﻢﮐﺮه ﻏﺮﺑﯽ و
 ۵۵درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﻢﮐﺮه ﺷﺮﻗﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۶ارزش ﺑﺎزار اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮاﺑﺮ  ۹۵۱ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی روزاﻧﻪ آن ﺑﻪ
 ۱۳۹ﻫﺰار دﻻر ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ارزش ﺑﺎزار آن ﺑﻪ  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
درﺻﺪی ارزش آن در ﻃﯽ  ۴ﺳﺎل ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ارزش ﺑﺎزار اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ  ۹.۹۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ارزش ﺑﺎزار در
رﺗﺒﻪ  ۲۵ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۸و ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،رﺗﺒﻪ  USDTﺑﻪ ۳۷

ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن  ۴۳ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ارزش ﺑﺎزار ﺑﺎﻻی  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای  USDTﺑﻪ
 ۱.۴۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۹اﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺪول ﺻﻌﻮد ﮐﺮد و در ﻣﺎه اول  ۲۰۱۹ارزش ﺑﺎزاری
ﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۹۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺖ .ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۱۵درﺻﺪی ،ارزش ﺑﺎزار ﺗﺘﺮ ﺑﻪ  ۴.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺷﺪ  ۳۴۳درﺻﺪی ،ارزش ﺑﺎزاری ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۸.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد .از اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۴
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ۱۸,۵۳۹,۶۰۴.۱۷۰ ،ﺗﺘﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺘﺮ در ﺑﺎزار اﺳﺘﯿﺒﻞ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﺳﻬﻢ
 ۷۶.۱۵درﺻﺪی دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

