ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ارزشﺗﺮ از ﻃﻼ

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ارزش ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ از ﻃﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ

اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻘﯽ دارﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
از ﻓﻠﺰات ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد رﺻﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎزار
ﻃﻼ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺪارد.
اﻣﺮوز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪای رخ داد .ارزش واﺣﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه از ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزار دادوﺳﺘﺪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻃﻼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﻫﻮشﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
 ۹ﻓﻨﺎوری ﭘﻮلﺳﺎز ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺳﺎل ۲۰۱۷
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
روﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ارزش اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزش ﯾﮏ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1238دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻃﻼ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و
اوراق ﺑﻬﺎدار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ارزش آن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻬﺎد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺒﺎﻻدت اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎل  2015ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل
 200دﻻر داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ارزش ﯾﮏ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ رﻗﻢ  1238.11دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ارزش ﯾﮏ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﻪ رﻗﻢ  1237.73رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ(
ﺗﮏﮐﺮاﻧﭻ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﺮوﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﻃﻼ ﻫﺮ دو ﺟﺰء
داراﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ «.ﻣﺮدم از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺑﺪون رﯾﺴﮏ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﻧﺰد ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﺠﺎری زﻧﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﻼی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻪداری آن اﯾﻤﻦﺗﺮ از ﻃﻼ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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