ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از
ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮردﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺷﺪت ﻧﻮﺳﺎن ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﯾﻦ رﻣﺰارز در ﻣﻘﯿﺎس  ۳۰روزه از

 ۵.۳۴درﺻﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻣﺎرس ﺣﺎﻻ ﺑﻪ  ۳.۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ رﺷﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ را دارﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺎ دﯾﺸﺐ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رﮐﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ۶۱٫۸۰۰دﻻری در ﺣﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ  ۵۱ﻫﺰار
دﻻر رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ از ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﻓﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۷ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۱۴۴دﻻری ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺮﯾﻮم ،ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﮐﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮑﯽ از

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

از ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺮدآوری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﮐﻨﺶ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارزﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد

ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن ﮔﺮدآوری ﻣﺠﺪد ﺗﻮﮐﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱آورﯾﻞ از ﮔﺮدآوری  ۴۵۱۴ﮐﻮﯾﻦ
در ﯾﮏ روز ﺧﺒﺮ داده و اﯾﻦ ﻋﺪد ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺘﺎﺑﯽ در ﺣﺎل ﮔﺮدآوری ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
رﻣﺰارز از  ۲۰ﺑﻪ  ۴۰ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻃﻼی دﯾﺠﯿﺘﺎل« ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود

ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﺟﯽﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن« اﺧﯿﺮا
در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را  ۱۳۰ﻫﺰار دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﻼ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در دو ﻓﺼﻞ
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ رﯾﺴﮏ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ورود ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

