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اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی رﻣﺰارز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را  ۲۵۰دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ارزش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ رﻗﻤﯽ

در ﺣﺪود  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖرﺳﯿﺪه در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ دارای  ۲۶۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ رﻗﯿﻖﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺒﻼ در اﻇﻬﺎر ﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  ۱۹۶.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ دارد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارزش
ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ را  ۴۹.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وﻟﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ارزش ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﺑﺎ ارزش  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ واﻗﻌﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ .ارزش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺪود
 ۴ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۵۰دﻻری ﺳﻬﺎم

ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺛﺮوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم ﮐﻮﯾﻦﺑﯿﺲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را از  ۵۸۵.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ  ۱.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ و ورود ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮردﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دﯾﺮوز ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ و ﺣﺎﻻ در ﺣﻮاﻟﯽ  ۶۴ﻫﺰار دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ارزش واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ
از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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