ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﻼ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ »ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر« ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ
ﺷﻮﻧﺪ.
اﻗﺘﺼﺎددان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ« در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ رﮔﻮﻻﺗﻮری و ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻤﻦ
ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ارزش ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داراﯾﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﯽداﻧﺪ:

»ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺘﺶ از  ۴۰۰۰دﻻر ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﻻ در ﻣﺤﺪوده  ۳۰ﻫﺰار دﻻر ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺠﺎی ﯾﮏ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دورهای ،ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و دﯾﮕﺮ داراﯾﯽﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ،
رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻣﺎرس ۲۰۲۰
و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ رخ داد«.

ﮐﺎﻫﺶ ارزش رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮد و آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﻃﻼ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ،اﯾﻦ رﻣﺰارز در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ

ﻃﻼی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﻬﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری راﺣﺖ رﻣﺰارزﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺑﺎارزش ،ﺟﺬب ﻣﻌﺎﻣﻼت
آنﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺴﻞ ﻫﺰاره ﺑﺠﺎی ﻃﻼ ،ﺑﺮای

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻮﻟﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮی در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارزﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺮای ﭼﺎپ ﭘﻮل در دوران
ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ«.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻃﻼ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
رﻣﺰارز در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ارزش ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۴۰دﻻر ﻧﮕﻪ

دارد .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺗﻮﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰ را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ارزﺷﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

