ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺮز ۳۰۰۰
دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم اﻣﺮوز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻘﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ۳۰۰۰دﻻر را ﺷﮑﺴﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﻮاﻟﯽ ۳۰۵۰
دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،ﺣﺎﻻ ارزش ﺑﺎزار اﺗﺮﯾﻮم از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ واﻟﺖ دﯾﺰﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارزش ﺑﺎزار ﺗﻮﮐﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺪ  ۲۴درﺻﺪی ﺑﻪ
 ۳۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ETH ،ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دارد ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار

آن ﺑﺮاﺑﺮ  ۱.۰۷۹ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار  ۹۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار  ۱.۴۱۶ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارزش  ETHاﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎی
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ .اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻮده .ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اروﭘﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﺧﺒﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪای دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ارزش  ۱۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﮐﺲ« روی اﺗﺮﯾﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺷﺘﯿﺎق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺮﯾﻮم اﻧﺸﻌﺎب ﺳﺨﺖ
»ﻟﻨﺪن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪزودی ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪل اﺟﻤﺎع اﺛﺒﺎت ﺳﻬﺎم ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮات در ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﯾﻮم
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎداش اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﺸﺎر از ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﭘﺎﻦ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم ﭘﺎرﺳﺎل در ﻫﻤﯿﻦ روز  ۲۰۷دﻻر ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از آﻟﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎی ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ) (NFTﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎزار ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮاﻟﯽ  ۵۸ﻫﺰار دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

