ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺮز  ۴۰۰۰دﻻر
ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ارزش اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﺎ ﯾﮏ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ از ﻣﺮز  ۳۰۰۰دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .در ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ زد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﺳﻘﻒ  ۴۰۰۰دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و

ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺮز رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺗﺮﯾﻮم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰۳۰دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ارزش ﺑﺎزاری ﺑﯿﺶ از ۴۶۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دارد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ رﻣﺰارز
ﺑﺎزار ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﺮز رواﻧﯽ  ۶۰ﻫﺰار دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽاش دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
رﻣﺰارز ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ  ۶۰ﻫﺰار دﻻر ﻗﺮار دارد و ارزش ﺑﺎزارش از  ۱.۱ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺗﺮﯾﻮم در اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۹ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﻠﻪ  ۲۰۰۰دﻻر را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﺷﺪش در ﺑﺎزار اداﻣﻪ
دﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮد و ﻗﯿﻤﺘﺶ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﺰار دﻻر ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﺮز  ۴۰۰۰دﻻر
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
اﺗﺮﯾﻮم ﺗﻨﻬﺎ رﻣﺰارزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار داﺷﺖ .دوج ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ در روزﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۷۰ﺳﻨﺖ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ و اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ،اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ SNL
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ رﻣﺰارز ﺑﻪ  ۱دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﯿﻤﺖ دوج ﮐﻮﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد
و ﺣﺎﻻ ارزﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۳ﺳﻨﺖ دارد .ﻣﺎﺳﮏ ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
در ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

