ارزش ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮﺖﻫﺎی ﻣﺎﺳﮏ
ﺑﻪ  ۱.۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ  ۴۰ﻫﺰار دﻻر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﺗﺎ ارزش ﺑﺎزار ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ
رﮐﻮرد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ  ۱.۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
ارزش ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰارز دﻧﯿﺎ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴.۳درﺻﺪی ﺑﻪ  ۳۹ﻫﺰار و  ۴۹۹دﻻر رﺳﯿﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ رﮐﻮرد اواﯾﻞ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۴۲ﻫﺰار دﻻر( ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
رﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ارزش ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﮐﻦ

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ  ۱.۲۲ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ارزش رﻣﺰارزﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ از
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ اﺗﺮ ،دوﻣﯿﻦ رﻣﺰارز ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد

ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و دﯾﮕﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ او دﯾﺮوز ﺗﻮﺘﯽ ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ در
ﻣﻮرد دوج ﮐﻮﯾﻦ ) (Dogecoinﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ارزش آن را  ۵۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دوج ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ارزش ﺑﺎزار آن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ،از ۶
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺣﺎﻣﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺰارز در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد .ﺳﺨﻨﺎن او ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺸﺘﮓ ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺶ  ۵ﻫﺰار دﻻری آن ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﺰا از اﺣﺘﻤﺎل اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داده و ﭘﯽﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺗﺠﺎرت
اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۳درآﻣﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻋﺎﯾﺪ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺣﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۵۰ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرت رخ دادن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ارزش ﺑﺎزار
اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

