رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اداﻣﻪ دارد :ﻋﺒﻮر
ارزش ﺑﺎزار از ﻣﺮز  ۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﯿﺶ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی  ۵۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از ۱
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﺎزار ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﯽ  ۱۴درﺻﺪی ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  ۵۶,۳۹۹.۹۹دﻻر دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺗﻨﻬﺎ در ۲۰

روز اول ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۰درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ،اﻋﻼم ﺧﺒﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﺴﻼ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﯾﺮش آن از ﺳﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﻞ ﭘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از  ۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
و ارزش ﺑﺎزار ﮐﻞ رﻣﺰارزﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱.۷ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺟﺎن وو« ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺘﻦ ﺑﺎز » «Ava Labsﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اپﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺟﺎی رﺷﺪ دارد:

»اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻼ و ارزش ﺑﺎزار  ۹ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﻧﺼﻒ ارزش ﺑﺎزار ﻃﻼ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎی رﺷﺪ  ۴ﺑﺮاﺑﺮی و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰۰ﻫﺰار
دﻻر را دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﺷﺪ ارزش اﯾﻦ رﻣﺰارز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار  ۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ارزش ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﭘﻞ ،آﻟﻔﺎﺑﺖ ،آﻣﺎزون و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
»ﺟﯿﮑﻮب اﺳﮑﺎﻧﯿﻨﮓ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺻﻨﺪوق ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ رﻣﺰارز » ،«ARK36ﻫﺪف ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار  ۱.۴۳۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ:

»ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ رﻣﺰارز در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎور دارم ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
رﻣﺰارز ،ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه آن ﺷﮏ دارﻧﺪ و رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻی
داراﯾﯽﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان »ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن« ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ اﯾﻦ رﻣﺰارز را ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽداﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﻗﯿﻤﺘﺶ در
آﯾﻨﺪه اﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن» ،ﺑﺎﻧﮏ آو آﻣﺮﯾﮑﺎ« اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری آﯾﻨﺪه
آن را روﺷﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰۰ﻫﺰاری دﻻری در  ۲۰۲۱را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺧﺮﯾﺪ ۱.۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪ رﻣﺰارزﻫﺎ ،از ﻧﮕﻬﺪاری
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﺳﮏ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی روی ﺑﺎزار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻗﯿﻤﺘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎزار ﻃﻼ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ارزش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

