ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﺮاﻓﯽ ﮐﺮاﮐﻦ :ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
»ﺟﺴﯽ ﭘﺎول« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﺮاﻓﯽ رﻣﺰارزی  Krakenاﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻌﻮدی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او در واﻗﻊ آﯾﻨﺪهای را ﺑﺮای اﯾﻦ رﻣﺰارز ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاران رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎول در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻫﻪ ﭘﯿﺶ رو
ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ .او ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺣﺮف ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ رﻣﺰارز ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزﻫﺎی ﻓﯿﺎت ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎول اﻓﺰود:

»ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را از ﻧﻈﺮ ارزش دﻻری در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ،
اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎورﻣﻨﺪان واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﻪ
ﻣﺎه و ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارز ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﺮاﻓﯽ »ﮐﺮاﮐﻦ« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺣﺲ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای داراﯾﯽ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺳﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﻻر از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارز رزرو ﺟﻬﺎن و واﺣﺪ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ارزش آن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎول ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ روز از ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺑﺎزار دﻻر ،ﯾﻮرو و ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
ﻣﯽرود .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:

»]دﻻر[ ﻓﻘﻂ  ۵۰ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺿﻌﻒ را از ﺧﻮد ﺑﺮوز داده اﺳﺖ ،و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺮدم ﮐﻢﮐﻢ ارزش ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ«.
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۴۹ﻫﺰار دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۲۰۲۰
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎول اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺣﺪود  ۶۰۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﻤﺖ
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺷﺒﯿﻪ رﯾﺰش ﺑﺰرگ ﺳﺎل  ۲۰۱۷را رﻗﻢ
ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺻﺮاﻓﯽ ﮐﺮاﮐﻦ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ﭼﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎرﻣﺰد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ارزش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺮاﮐﻦ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ روز  ۵۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ ﺑﺎزار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎول
اﻓﺰود:

»اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
آﯾﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ ﺣﺒﺎب آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺪ؟ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ﺳﻮال را زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻻزم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان وارد اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﻧﺸﻮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

