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بيـت كويـن از منظـر فیبـوآرک  :پـس از تجربـه يـك صعـود  30درصـدي در اوج نااميـدي دوبـاره وارد فـاز اصلاح شـد .همانطـور
كـه در نمـودار بـاال ميبينيـم مطابـق بـا اسـتراتژی فیبـو آرک  ،ابتـدا وارد محـدوده پـر فشـار فـروش شـد ( محـدوده قرمـز رنـگ )
کـه مبـدا محـور مختصـات مـا مـی باشـد ( ۱۸ژوئـن ) محـدوده زرد رنـگ  ،محـدوده ی کـم فشـار فـروش تلقـی مـی شـود و بـه
نوعـی در کوتـاه مـدت میتـوان محـدوده انباشـت در نظـر گرفـت  .مطابـق تصویـر محـدوده َ
خـم آبـی رنـگ کـه در واقـع سـطح
 ۱.۶۱۸فیبوناچـی مـی باشـد مهـم تریـن محـدوده ای بـوده کـه کنـدل هـا نتوانسـتند بصـورت مثبـت از این سـطح خارج شـوند.
در ایـن محـدوده در صورتـی کـه تـا سـطح  ۲۳.۶فیبوناچـی حرکـت میکردیـم احتمـال حرکت به سـطح  ۴۸۰۰۰بیشـتر میشـد ،
امـا در ایـن سـطح نفـوذ کردیـم و روی سـطح  ۳۸.۲فیبوناچـی یعنـی عـدد  ۳۷۴۷۰قـرار گرفتیـم .اگـر در همیـن محـدوده تثبیت
انجـام شـود تـا سـطح  ۴۳۴۴۰انـرژی حرکتـی خواهیـم داشـت در غیـر اینصـورت وارد سـطح  ۰.۵فیبوناچـی یعنی عـدد ۳۵۹۳۰
خواهیـم شـد  ،کـه ایـن نقطـه مطابـق اسـتراتژی پارابولیکـی ،مجـدد کار بیـت کویـن بـرای صعود را سـخت خواهد کرد و سـناریو
صعـودی کمرنـگ تر خواهد شـد.
در این تصویر كوچك شـده كل محدوده به  ۲قسـمت  ( HPمحدوده پر فشـار ) و  ( LPمحدوده کم فشـار ) تقسـیم شـده .
فعال در ناحیه پر فشـار فروش هسـتیم و اگر سـطح  ۰.۵فیبوناچی از دسـت برود تا عدد  ۳۰۷۷۰توان ریزشـی خواهیم داشـت .
میانگیـن متحـرک سـاده  ۲۰۰روزه هـم همچنـان یـک مقاومـت مهـم محسـوب میشـود از ایـن رو تثبیـت بـاالی  ۴۲۰۰۰اهمیت
ویـژه ای دارد.

اتریـوم :بـر خلاف بيتكويـن اتريوم
همچنـان نمـوداری اميـدوار كنـن
ده دارد .در تایـم فریـم روزانـه
موفـق بـه تشـکیل یـک الگـوی کف
دوقلـو شـد كـه نشـانگر تمام شـدن
الگـوی نزولـی بـوده و هـر اصالحـی
فرصـت خریـد خواهـد بـود.
ابتـدا بـا مووینـگ  ۲۰۰روزه شـروع
میکنیم؛ این مووینگ در روندهای
بلنـد مدتـی بـه شـدت مهـم اسـت
که با قدرت بسـیار باالیی شکسـته
شـده از طرفی به مووینگ  ۱۰۰روزه
مـی
واکنـش قـوی ای داشـته کـه بـا فیبوناچـی  ۳۸.۳هـم خوانـی دارد .در صورتـی کـه ایـن یـک رونـد اصالحـی باشـد
توانـد تـا سـطح  ۲۳۱۴پاییـن بیاید.
 ۲مقاومـت مهـم پیـش رو داریـم کـه بـه ترتیـب سـطوح  ۰.۵و  ۶۱.۸فیبوناچـی و سـطوح  ۳۰۴۱و  ۳۳۵۲قیمتـی مـی باشـند .با
توجـه بـه آپدیـت لنـدن اتریـوم  ،میتوانـد جذابیـت و صعـودی شـدن این روند را تشـدید کند.
موسسات زیادی در دنیا روی کاربردهای شبکه اتریوم تأکید دارند .در ادامه باز هم از اتريوم صحبت خواهيم كرد.
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شـاخص دالر  : DXYشـاخص
دالر يكـي از جـذاب تريـن شـاخص
هاي جهاني اسـت كه برای بررسـي
اقتصـاد و قـدرت دالر تحليـل
ميشـود .بـا يـك نـگاه سـاده بـه
نمـودار رونـد نزولـي بلنـد مـدت
قابـل اثبـات اسـت امـا در حـال
حاضـر ايـن شـاخص بيـن دو
حمايـت و مقاومـت  89تـا  93در
نوسـان اسـت و پـس از برخـورد
بـه نقطـه  Bوارد فـاز اصلاح شـد.
بـا توجـه بـه اینکـه در عـدد 89.5
حمایت مناسـبی دارد می توان انتظار داشـت شـاخص دالر فراتر از این عدد موج سـی را به پایان رسـانده و مجددا به سـمت
مقاومـت  93.2حرکـت کنـد .بـه گفتـه پائـول  ،رئیـس فـدرال رزرو رونـد اقتصـاد بـه مسـیر ویـروس بسـتگی دارد و پیشـرفت در
زمینـه واکسیناسـیون بـه احتمـال زیـاد بـه کاهـش اثـرات بحـران سلامت عمومـی بـر اقتصاد ادامه مـی دهد اما خطرات چشـم
انـداز اقتصـادی همچنـان وجـود دارد.

دامیننـس بیتکویـن بعـد از شکسـت خـط رونـد نزولـی (سـطح مشـکی رنـگ) و پولبـک بـه آن در محـدوده  46درصـد حرکـت
صعـودی خـود را شـروع کـرد و سـقف چنـد هفتـه اخیـر خـود را شکسـت .بـا توجـه بـه رشـد پرشـتاب بیتکوین و افزایش سـهم
بیتکویـن از بـازار ایـن رشـد شـارپ از دامیننـس بیتکویـن را شـاهد بوديـم و باعـث شـد تـا آلتکوین ها نسـبت بـه بیتکوین روند
نزولـی ای را تجربـه کننـد .در حـال حاضـر دامیننـس بـا رسـیدن بـه سـقف کانـال در محـدوده 49درصـد اصالحـی را شـروع کـرده
اسـت .در صورتـی کـه دامیننـس بیتکویـن کانـال فعلـی خـود در چـارت 4سـاعته را از دسـت بدهـد در کوتـاه مـدت مـی توانـد تـا
سـطح  45درصـد نیـز بـه اصلاح خـود ادامـه دهـد و آلتکویـن هـا نسـیت بـه بیتکویـن کمـاکان رشـد خـود را بـه سـبب کاهـش
سـهم بـازار بیتکویـن ادامـه دهنـد .نكتـه مهـم كـه بايـد در نظـر گرفتـه شـود ايـن اسـت كـه ممكـن اسـت در هفته هـاي پيش رو
چرخـش از بيـت كويـن بـه اتريـوم بيشـتر شـود و سـرمايه گـذاران تمايـل بيشـتري بـه اتريوم نشـان دهند كه اين خـود تاثير گذار
خواهـد بود.
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تحلیل on chain
تحلیـل آن چیـن دیتـا ،تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتـی اسـت کـه در بالک چین ثبت شـده اسـت .این
تحلیـل شـامل بررسـی تراکنـش هـا  ،رفتـار فروشـندگان و خریـداران ،رفتـار ماینـر هـا و هـر آنچـه کـه
در بالکچیـن ثبت شـده اسـت ،میشـود.

شـاخص  NVTيكـي از جـذاب تريـن شـاخص هـاي بازار
اسـت كـه مـورد توجـه شـركت هاي بـزرگ سـرمايه گذاري
اسـت .ايـن شـاخص از تقسـيم حجـم بـازار بيـت كويـن
بـر حجـم دالري تراكنـش هـا و انتقـاالت انجـام شـده
در شـبكه بيتكويـن بدسـت ميآيـد .اگـر ايـن شـاخص
در كـف حمايتـي قـرار بگيـرد يعنـي شـبكه بيـت كويـن
بـا ارزش اسـت و معمـوال شـركت هـا شـروع بـه خريـد
ميكننـد در حـال حاضـر ميبينيـم كـه ايـن شـاخص بـه
ناحيـه خاكسـتري رنـگ برخـورد كـرده و وارد ناحيـه قرمـز
رنـگ شـده اسـت.اين ناحيـه ناحيـه برگشـت خواهد بود
و انتظـار داريـم ايـن ناحيـه بتوانـد قيمـت بيتكويـن را
در سـطح فعلـي نگـهدارد .نكتـه مهـم ديگـر در مـورد ايـن
شـاخص ايـن اسـت كـه اگـر قيمـت بـدون اينكـه حجـم
معقولـي داشـته باشـد افزايـش يابـد اين شـاخص را هم
بـا خـود بـاال ميبـرد كـه در نهايـت باعـث اصلاح قيمتـي
خواهـد شـد.

شـاخص  SOPRيكـي ديگـر از شـاخص هـاي جـذاب ايـن بازار
اسـت .اين شـاخص از تقسـيم قيمت فروش به قيمت خريد
بيـت كويـن بدسـت مـي آيـد و در صورتـي كـه روي عـدد يـك
باشـد يعنـي فروشـنده بـا قيمـت سـر بـه سـر در حـال فـروش
بيـت كويـن هـاي خـود اسـت .هـرگاه در ايـن شـاخص اعـداد
بااليـي ببينيـم يـا بـه يكبـاره تغيیرات زيادي داشـته باشـد براي
مـا مهـم ميشـود زيـرا كـه در ايـن شـرايط افـرادي كـه در سـود
يـا زيـان بـاال بـوده انـد شـروع به فروش كـرده انـد .در چند روز
گذشـته بـا باالرفتـن قيمـت ديديـم كه  SOPRنيـز عدد بااليي
را ثبـت كـرد و ميتـوان اينگونـه برداشـت كـرد كـه افـرادي كه در
سـود بـوده انـد شـروع به فـروش كرده اند .اين افـراد ميتوانند
افـراد كوتـاه مدتـي باشـند كـه بيتكويـن هـاي  30هـزاردالري
خريـده انـد و اكنونـن در حـال فـروش انـد يـا بـزرگان بـازار
باشـند كـه ايـن افزايـش قيمـت را فرصـت خـروج دانسـته انـد
و بخشـي از بيـت كويـن هـاي خـود را جهـت تاميـن نقدينگـي
بـه فـروش رسـانده اند.

يكـي از نمودارهايـي كـه جهـت سلامت شـبكه مـورد
بررسـي قـرار ميگيـرد نمـودار هش ريت اسـت .هش ريت
معيـاري بـراي عملكـرد دسـتگاه هـاي ماينـر اسـت و در
اصـل قـدرت و سـرعت عمليـات محاسـباتي ماينرهـا در
شـبكه را نشـان ميدهـد .كشـور چيـن يكي از كشـورهايي
بـود كـه بـا تعطيـل كـردن مزرعـه هـاي اسـتخراج تاثيـر
زيادي روي اين شـاخص گذاشـت  .در حال حاضر هش
ريـت در شـرايط متعـادل اسـت و تغيـرات زيـادي از آن
شـاهد نيسـتيم كـه ايـن خـود يـك نكتـه مثبـت اسـت.

اگـر بـه نمـودار ميـزان ورود و خـروج بيتكويـن در صرافـي هـا
دقـت كنيـم ميبينيـم كـه در سـه روز گذشـته بيشـترين ميـزان
خروج بيت كوين در شـش ماه گذشـته اتفاق افتاده اسـت .با
بررسـي جزئيات موضوع به اين نتيجه رسـيديم كه بخشـي از
ايـن خـروج به واسـطه سـخت گيري هاي صرافـي بايننس بود
كـه در اكثـر كشـورها در حـال ممنـوع شـدن اسـت امـا بخـش
ديگـري از ايـن بيـت كويـن توسـط بـازار خريـداري شـده و بـه
كيـف پـول هـا منتقل شـده اسـت.
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مدل های پیش بینی | معرفی مدل  S2Fیا مدل انباشت جریان
تحليلگـران همـواره بـه دنبـال روش هايي قابل فهم براي
دسـتيابي بـه پيـش بينـي هايـي بـوده انـد كـه بتواننـد
بـه تحليـل هـاي خـود اعتبـار ببخشـند .مـدل انباشـت
جريـان يكـي از مـدل هـاي معـروف در بـازار رمزارز هاسـت
كـه تحليلگـران و شـركت هـاي سـرمايه گـذاري بـه طـور
خـاص آن را مـورد مطالعـه قـرار ميدهنـد و مبنـاي
سـرمايه گـذاري هـاي بلنـد مـدت قـرار ميگيـرد.
بـازار رمزارزهـا تفـاوت بزرگـي بـا سـاير بازارهـاي مالـي دارد
و آنهـم نـو بـودن و تكنولـوژي محـور بـودن آن اسـت امـا
در برخـي مواقـع ميتـوان از مـدل هـاي قابل اسـتفاده در
سـاير بـازار هـا نيـز اسـتفاده نمود.
در ایـن بخـش مـی کوشـیم مفهـوم نسـبت موجودی به
جریـان ( )Stock to Flowرا توضیـح دهیـم و بر اسـاس
آن قیمـت مدلـی بیـت کویـن را به دسـت آوریم.
مـدل  Stock to flowیـا بـه اختصار  S2Fبه زبان سـاده
یعنـی بررسـی میزان فراوانـی یک منبع خاص.
نسـبت  S2Fاز تقسـیم مقـدار منابـع ذخیـره بـر مقـداری
اسـت کـه سـالیانه از آن تولیـد میشـود .ایـن مـدل
معمـوال بـرای منابـع طبیعی مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.

مدل  Stock to Flowو بیت کوین
طبق نظر طرفداران مدل انباشـت به جریان ،بیت کوین
منبعـی مشـابه طلا و نقـره اسـت؛ کمیـاب اسـت ،تولیـد
آن نسـبتا هزینهبـر اسـت ،و میـزان حداکثـری عرضـه آن
بـه  ۲۱میلیـون کویـن محـدود شـده اسـت .همچنیـن
صـدور ذخایـر بیـت کوین در سـطح پروتلک تعریف شـده
اسـت ،کـه جریـان آن را کاملا قابـل پیشبینـی میکنـد.
طلا و نقـره اغلـب بـه عنـوان منابـع “ذخیـره ارزش” (بـه
انگلیسی  )Store of valueمورد استفاده قرار میگیرند.
طبـق نظـر طرفـداران مـدل  ،S2Fبـا جمعبنـدی تمـام
ایـن مـوارد ،مـا بـا منبـع دیجیتالـیای طـرف هسـتیم کـه
میتوانـد بـه راحتـی در بلنـد مـدت بـه ارزش واقعـی خود
برسد.
نسبت  S2Fبیت کوین چند است؟
تعـداد بیـت کویـن در گـردش امـروز ،تقریبـا 18,750,000
واحـد اسـت و پیشبینـی میشـود بـا سـرعت فعلـی
اسـتخراج ،سـالیانه  700,000بیـت کویـن جدیـد اضافـه
شـود ( بـدون در نظـر گرفتـن هاوینـگ)
بنابرایـن نسـبت  S2Fبیـت کویـن در حـال حاضـر حدودا
 26.8است.
در تصویـر زیـر میتوانیـد رابطه تاریخـی میانگین متحرک
یک سـاله نسـبت  S2Fو قیمت بیت کوین را مشـاهده
کنید.

تحلیلگـر مشـهوری بـا نام مسـتعار  PlanBکـه خالق این مدل
اسـت معتقـد اسـت کـه بـا توجـه بـه مدل انباشـت بـه جریان

و اطالعـات درون زنجیـرهای ،هنـوز تـا باالتریـن قیمـت ایـن
چرخـه فاصلـه زیـادی باقـی مانـده اسـت .براسـاس مـدل S2F
مشـاهده ميكنيـم كـه قیمـت بیـت کویـن بـه زودی در آینـده
نزدیـک بـه  ۱۰۰،۰۰۰دالر خواهـد رسـید.

 PlanBدو مـدل را ارائـه داده اسـت .مـدل  S2Fیـک سـری
زمانـی اسـت و تنهـا انباشـت بـه جریـان بیـت کویـن را انـدازه
میگیـرد .در حالیکـه مـدل  S2FXبحـث زمـان را حـذف كـرده
و دادههـای بيتكويـن  ،طلا  ،نقـره  ،المـاس و املاک را در
محاسـبه منظـور میکنـد .مـدل ابتدایـی قیمـت  ۱۰۰هـزار دالر
را بـرای ایـن چرخـه پیشبینـی کـرده اسـت؛ در حالیکـه مـدل
 S2FXتـا قیمـت  ۲۸۸۰۰۰دالر را نيـز در چرخـه فعلـي محتمل
ميداند.
انحراف از مدل
طبيعتـا هـر مدلـي بـا خطايـي همـراه اسـت امـا نكتـه مهـم
ايـن اسـت كـه آن مـدل ميـزان خطـا را بپذيـرد و معيـاري
بـراي سـنجش خـود داشـته باشـد .در مـدل  S2Fميتـوان
ميـزان خطـا از مـدل اصلـي را متناسـب بـا شـرايط فعلـي بـازار
محاسـبه نمـود.

5

شنبه 1400/5/۱۶

قیمتـی بسـیار عجیـب و زیـادش معـروف اسـت البتـه ايـن
نكتـه را نيـز نبايـد ناديـده گرفـت كـه در طـول زمـان ايـن خـود
بيتكويـن بـوده كـه قيمـت خـودرا تعيـن كـرده نـه تريدرهـا و
سـرمايهگذاران آن !
همانطـور كـه در شـكل بـاال ميبينيـد خطـوط سـبز رنـگ
ميـزان انحـراف قيمـت زيـر قيمـت پيـش بينـي شـده
اسـت و در بـازه هـاي زمانـي مختلـف بـه صـورت نسـبي
انحرافاتـي داشـته اسـت امـا ايـن انحرافـات قابـل صـرف
نظـر كـردن اسـت زيـر در آينـده قيمـت خـود را بـه مـدل
نزديـك كـرده اسـت و فراتـر از پيـش بينـي هـم قـرار گرفته
كـه باعـث تشـكيل نواحـي قرمـز رنـگ شـده اسـت.
محدودیتهای مدل انباشت جريان
بـا وجـود اینکـه مـدل  S2Fبـرای اندازهگیـری کمبـود یـک
دارایـی بسـیار جالـب اسـت ولـی تمـام جوانـب را در نظـر
نمیگیـرد.
بـه مدلهـای قیمتگـذاری فقـط بایـد بـا توجـه بـه
فرضیاتشـان وزن داد؛ بـرای مثـال ایـن مدل فرض خود
را بـر روی ایـن گذاشـته کـه کمبـود یـک منبـع خـاص،
محـرک قیمـت آن اسـت.
کمبـود طلا و شـناخته شـدن به عنوان یـک پول جهانی
کـه بـه عنـوان ذخیـره ارزش در برابـر ارزهـای فیـات (ریـال،
دالر ،یـورو و…) بـه کار مـیرود ،از ارزشهایـی هسـتند کـه
طلا ارائـه میدهـد امـا در صورتـي كـه بيـت كويـن نتواند
ارزشـي ارائـه دهـد ايـن مـدل بـا مشـكالتي روبـرو خواهـد
شد .
بـا توجـه بـه دادههـای مختلـف ،نوسـانات بیـت کویـن
نیـز بایـد در طـول زمـان کـم شـده و قیمـت آن بـه ثبـات
برسـد .نمـودار زیـر بیانگر کاهش نوسـانات بیـت کوین در
طـول زمان اسـت:

ديگران چه ميگويند؟

تحليلگـر مشـهور تيمـر گفتـه اسـت كـه هـم مـدل  S2Fو هـم
مـدل عرضـه و تقاضـاي او نشـان ميدهند كـه چرخه صعودي
فعلـي بـه پايان نرسـيده اسـت.

 PlanBدر توئيتـي اعلام كـرد كـه انحرافـات از مـدل  S2Fبـه
دليـل اخبـار و اتفاقـات منفـي ايـي بـوده كـه در نمـودار نشـان
داده شـده اسـت.

ارزشگـذاری یـک دارایی به نوسـانات آن وابسـتگی زیادی
دارد ،اگر نوسـانات آن قابل پیشبینی باشـد ،میتوان آن
را ارزش گـذاری کـرد و مـدل ما نیـز قابل اعتمادتر ،قویتر
و دقیقتـر خواهـد بـود؛ امـا بیـت کویـن بـه حرکتهـای

سخن پایانی
در حـال حاضـر فقـط  12سـال از زمان تولد بیت کوین گذشـته
اسـت و منتقـدان اعتقـاد دارنـد ،بـرای اسـتفاده از ایـن مـدل،
نیاز به دادهها و سـالهای بیشـتری اسـت اما آنچه ما شـاهد
آن هسـتيم اين اسـت كه بر اسـاس اين مدل چرخه صعودي
فعلـي بـه پايـان نرسـيده اسـت و اهـداف صـد هـزار دالري و
 280هـزار دالري بـراي بيـت كويـن اعـداد فضايـي نيسـتند و بر
اسـاس ايـن مدل پيشـنهاد شـده اند.
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معرفيسازمانخودگردانغیرمتمرکز()DAO
بهتـر اسـت بـا يـك مثال سـاده شـروع كنيـم  :تصور كنيد
بـراي شـام خـود ميخواهيـد غـذا سـفارش دهيـد ،بـه
نزديكتريـن رسـتوران محلـه خـود ميرويـد ،از دسـتگاهي
كـه در آنجـا قـرارداده شـده غـذاي خـود را سـفارش
ميدهيـد و پـول آن را پرداخـت ميكنيـد ،حـال دسـتگاه
ميتوانـد بـدون برگشـت دادن اضافـه پولتـان آن را بـراي
سـفارش هـاي بعـدي نگـهدارد يـا بـه صـورت اتوماتيـك
يـك نطافـت چـي بـراي منزلتـان خبـر كنـد و هزينـه آن را
بپـردازد .حـال تصـور كنيـد كـه تمـام خدمـات منزل شـما
شـامل غـذا  ،نظافـت  ،پرداخـت قبـض هـا و  ....بـه
صـورت خـودكار توسـط ايـن دسـتگاه انجـام شـود .ايـن
فعاليت ها كار سـختي نيسـتند و به صورت كد نويسـي
تمـام ايـن فرآينـد هـا قابـل اجراسـت .ايـن مثـال يـك
نمونـه سـاده از يـك سـازمان خـود گـردان اسـت كـه تمـام
تصميمـات و كارهـا بـر اسـاس قوانيـن از پيـش تعيیـن
شـده انجـام ميشـوند.

 DAOچیست؟
یعنـی سـازمانی بـدون مدیریـت سلسـله
DAO
مراتبی!بـدون یـک رییـس کـه بخواهـد همـه چیـز را بـه
نفـع خـود تمـام کند!بـدون نهـاد یـا دولتـی کـه بخواهـد
آن را تحـت سـلطه بگیـرد DAO .یـک تکنولوژی با هدف
حـذف واسـطه هـا اسـت،اتفاقی چشـمگیر در دنیـای
دیجیتـال کـه بـه زودی همـه چیـز را تغییـر میدهد .ایده
اصلی تشـکیل سـازمان های  DAOاولین بار با به وجود
آمـدن بیتکویـن کـه هدفش حذف واسـطه هـا در دنیای
مالـی بـود ،شکل گرفـت.
چرا  DAOبه وجود امد؟
 DAOمخفـف عبـارت Decentralized Autonomous
 Organizationو بـه معنـای سـازمان خودگـردان

غیرمتمرکـز اسـت.هدف اصلـي بـه وجـود آمـدن ايـن مفهـوم
مشـكالتي اسـت كه در سـازمان هاي متمركز وجود دارد .شـما
فـرض کنیـد سـازمانی را کـه در آن هیـچ رییسـی وجـود ندارد و
به محض سـاخته شـدن توسـط فردی مسـتقل میشـود و به
شـخص ،نهـاد یـا دولتـی وابسـته نیسـت .هرکـس باتوجـه بـه
مقـدار سـهمی کـه بـه او تعلـق دارد ،حـق اظهـار نظـر دارد.همـه
ی افـراد یـک هـدف مشـترک دارنـد و آن  smartcontractیـا
قـرارداد هوشـمند اسـت .قوانیـن ایـن شـرکت از ابتـدا توسـط
کدهـای منبـع بـاز نوشـته شـده و در اختیـار عموم قـرار دارد.هر
تغییـری کـه در شـرکت بـه وجـود بیایـد توسـط همیـن کدهـا
قابـل بررسـی اسـت.
 DAOچگونه کاربردی میشود؟
.1اول از همـه ماننـد هـر شـرکت دیگـری بـه مجموعـه ای از
قوانیـن نیـاز دارد کـه همـه ایـن قوانین به صورت هوشـمند در
بسـتر بالکچیـن نوشـته میشـوند.
 .2سـازمان بايـد قابليـت غيرمتمركـز شـدن را داشـته باشـد تـا
بتوانـد بـه خودگـران تبديل شـود.
 .3سيسـتم تأميـن :بـراي تحقـق ايـن سيسـتم نيـاز بـه ايجاد
توكـن و تقسـيم آن داريـم ،بخشـي از توكـن هـا بـه افـرادي كـه
در سيسـتم مشـغول به فعاليت اند تخصيص داده ميشـود
و بخشـي هـم بـراي فروش گذاشـته ميشـود تا افـراد به خريد
ايـن توكـن هـا بتواننـد در تصميـم گيـري هـاي شـركت سـهم
داشـته باشند.
 DAOبـه جـای کارمنـد پیمانـکار اسـتخدام میکنـد .ایـن
مشـارکت کننـدگان در سـازمان ممکـن اسـت نقشهایـی
جدیـد هـر چنـد کوچـک و موقـت داشـته باشـند .تکنولـوژی
بلاک چیـن امـکان پرداخـت بـه صـورت کارآمـد و بـا سـرعت
بـاال را فراهـم میکنـد .هـر کسـی کـه تخصـص کافـی داشـته
باشـد ،میتوانـد در یـک  DAOمشـارکت کنـد و بـرای ایـن کار
دسـتمزد دریافـت کنـد.
تفاوت  DAOو DAC
 DACهـا بخـش كوچكـي از  DAOهسـتند كـه بـراي شـركت
هـاي سـنتي و كوچـك مـورد اسـتفاده قـرار ميگيرنـد .شـركت
هـا ميتواننـد بخشـي از فعاليـت هـاي خـود و نـه تمـام آن
را غيرمتمركـز كننـد يـا اسـتارت آپ هـاي جديـدي كـه بـدون
حقـوق و دسـتمزد شـروع بـه كار ميكننـد بـه راحتـي میتوانند
از ايـن سيسـتم اسـتفاده كننـد و بسـتر هايـي نيـز بـراي پيـاده
سـازی ايـن سيسـتم طراحـي و سـاخته شـده انـد.
چگونه يك  DACبسازيم ؟
فرآينـد سـاخت و توكنايـزه كـردن ايـن سـازمان هـا سـخت
نيسـت امـا نيـاز بـه كمـي دانـش برنامـه نويسـي دارد .بـراي
شـروع ميتـوان از سـايت  dacfactory.ioكمـك گرفـت كـه بـا
اسـتفاده از آن ميتـوان يـك  DACروي شـبكه  EOSراه انـدازی
كرد.
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معایب DAO
عـده ای معتقدنـد کـه نمیتـوان بـرای مدیریـت یـک پـروژه از
پیشـنهادات عمـوم اسـتفاده کـرد ،زیـرا ایـن کار سـرعت پیشـرفت
پـروژه را پاییـن میآورد،همچنیـن بـرای هـر تصمیـم گیـری و
تغییـرات کوچـک بایـد اکثریـت موافـق باشـند ،اگـر یـک اختلال
امینتـی پیـش بیایـد بـرای ایجاد تغییرات رأی اکثریت الزم اسـت.

معرفي چند پروژه در اين حوزه
 : Aragonاين پروژه يك DAPPيا اپليكيشـن غيرمتمركز اسـت
كـه بـه هـر فـردي اجازه سـاخت  DAOرا بر بسـتر اتريوم ميدهد.

: DAO Maker

يـك  Lunch padيـا پلتفـرم تامين مالي براي

پـروژه هـاي جديـد اسـت كـه بسـيار فعال بـوده و براي پـروژه هاي
جذابي از جمله  openoceanكه به تازگي راه اندازي شـده اسـت
تاميـن مالي كرده اسـت.

: Dxdao

مجموعـه ای از خدمـات و محصـوالت غيـر متمركـز

را فراهـم ميكنـد و امـكان اضافـه كـردن آن بـه پلتفـرم هـای ديگـر

میکنند.همـه ی تراکنـش هـا در بالکچیـن ثبت میشـود
و همـه میتواننـد آن را ببیننـد.الزم بـه ذکر اسـت که یک
سـازمان کاملا غیرمتمرکـز و خـود مختـار وجـود نـدارد،
همیشـه سـطوح مختلفـی از عـدم تمرکـز وجـود دارد.
قوانیـن نوشـته شـده در قـرارداد هوشـمند در واقع تمرکز
را نشـان میدهند DAO .ها از نظر توسـعه دهندگان و
موقعیـت مکانـی میتواند غیر متمرکز باشـند ،اما منطقاً
وقتـی در بالکچیـن ثبـت میشـوند متمرکـز هسـتند.
در تصويـر زيـر چشـم انـدازی از پـروژه هـای خودگـردان
غیرمتمرکـز ( )DAOکـه آینـده کریپتوکارنسـی متعلـق بـه
ایـن َدپ هاسـت را مشـاهده میكنيـد .بخـش مهـم این
اکوسیسـتم رو پروتکل هـا تشـکیل میدهنـد کـه مربوط
بـه امـور مالـی غیـر متمرکـز ( )DeFiهسـتند و میلیاردهـا
دالر گـردش مالـی هـم اکنـون در ایـن پلتفرم ها در جریان
است.

وجـود دارد.

نتیجه کلی  DAOچیست؟
از انجـا کـه مطـرح کـردن هـر ایـده ای هزینـه دارد،سـرمایه گـذاران
ایـده هـای خـود را بـه شـدت ارزیابـی کـرده و بعـد ان را مطـرح

8

شنبه 1400/5/۱۶

تحلیل بنیادی پروژه

اسـپات و مشـتقات با بهترین قیمت ممکن اشـاره کرد.
ایـن پروتکل از سـواپ درون زنجیرهای و بـرون زنجیرهای
شـبکه هـای مختلـف ماننـد اتریـوم ،اسـمارت چیـن

اسم پروژه OpenOcean (OOE ( :

بایننـس ،آنتولـوژی ،تـرون و غیـره پشـتیبانی میکنـد.

اوپن اوشن ( )OpenOceanچیست؟

یکـی دیگـر از برنامههایـی کـه تیـم توسـعه دهنـدهی ایـن

اوپـن اوشـن ( )OpenOceanاولیـن پروتکل تجمیـع میـان

پروتکل در نظـر دارد ،افـزودن ابزارهـای کسـب سـود و

زنجیـرهای اسـت بـه ايـن معني كه بـراي پيداكـردن بهترين قيمت

قابلیـت دریافـت وام در ایـن پروتکل اسـت.

يـك ارز بيـن همـه صرافـي ها  ،مورد اسـتفاده قـرار ميگيرد .در اين

تیـم توسـعه دهنـدهی  OpenOceanشـامل  25نفـر

پـروژه از صرافیهـای متمرکـز ( )CEXو غیرمتمرکـز ( )DEXجهـت

كـه بـه صـورت تمـام وقـت روي پـروژه كار میكننـد و

گسـترش نقدينگـي اسـتفاده كـرده و بـه كاربر كمـك میكند بتواند

17متخصـص در زمینههـای مختلـف بالکچیـن اسـت.

بـه سـرعت خريـد يـا فـروش خـود را انجـام دهد .به نحـوي تمركز

اعضای اصلی این تیم ،مهندسـان با سـابقه صرافیهای

ايـن تيـم بـر روي پيـدا كـردن قيمـت بهينـه يـك ارز در كل ماركـت

کریپتوکارنسـی و شـرکتهای چنـد ملیتـی فنـاوری

است.

اطالعـات ماننـد  IBM، Intelو  HPهسـتند.

از نـكات جـذاب ايـن پـروژه انجـام معاملات بيـن بالكچينهـاي
مختلـف اسـت كـه از ابزارهـا و معمـاري مقيـاس پذيـر اسـتفاده

نحوه كار به پلتفرم

میكنـد تـا بتوانـد از توانايـي تجميـع نقدينگـي آنها اسـتفاده كند.

بعـد از مراجعـه بـه سـايت  openocean.financeو
ثبـت نـام در آن میتوانيـد از صرافـي هايـي كـه در آن
وجـود دارد خريـد و فـروش هـاي خـود را انجـام دهيـد

اطالعات بازار

بـدون اينكـه نيـاز باشـد در آن صرافـي هـا جداگانـه ثبت

تعداد لک توکن ها

1,000,000,000

تعداد توکن در گردش

78,989,285

ارزش بازار

21,295,625$

بازار ها

KuCoin,Hotbit,Gate.io

قیمت فعلی

0.26

ویژگی های برتر پروژه
یکـی دیگـر از مزایـای  ،OpenOceanرابـط کاربـری ایـن پروتکل
اسـت .چارچوب اسـتاندارد این پروتلک شـبیه صرافیهای متمرکز
اسـت و همـان امکانـات را دارد .امـا در رابـط کاربـری اوپـن اوشـن
کاربـر میتوانـد چندیـن بالکچیـن را در یـک مـکان بـه هـم متصل
کنـد .همچنیـن در نسـخه حرفـهای  OpenOceanمیتـوان
بـدون نیـاز بـه احـراز هویـت تراکنشهـای مسـتقیم داشـت .ایـن
پلتفـرم همچنیـن نمودارهـای قیمـت ،شـاخص قیمـت مبادلـه

نامـي انجـام دهيـد.

نتیجه گیری
به طور کلی  OpenOceanاولين تجميع كننده بايننس
اسـت كـه امـكان آربيتـراژ بيـن انـواع صرافـي ها و شـبكه
هـاي مختلـف را بـه كاربر ارائه میدهـد .این پروتلک کاربر
محـور اسـت و بـه دلیـل مزایایـی کـه دارد مـوج جدیـدی
از کاربـران بـه ایـن شـبکه پیوسـتهاند .از نكتـه هـاي مهـم
ايـن پـروژه سـرمايه گـذاري آزمايشـگاه بايننـس روي آن
اسـت كه اين خود سـرمايه گذاري روي اين پروژه را براي
كاربـران جـذاب تـر ميكنـد .نكتـه مهـم ديگر كـراس چين
بـودن ايـن پلتفـرم اسـت كـه آنـرا از رقبـاي خـود متمايـز
ميكنـد و امـكان يـك رشـد خـوب را بـه آن میدهـد.

دکسها و بازارسـازهای خودکار را در خود پیادهسـازی کرده اسـت.
از سایر امکانات  OpenOceanمیتوان به امکان انجام معامالت
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برگزیده اخبار
ژائو :با قانونگذاران کار میکنیم
چانـگ پنـگ ژائـو  ،مدیر ارشـد اجرایی بایننـس( ، )Binanceگفته
اسـت كـه او مـی خواهـد با مقـررات كار كند.
بـر اسـاس گـزارش روز سـه شـنبه از رویتـرز  ،ژائـو یـا ، CZ
اشـاره کـرد بایننـس قصـد دارد بـا گسـترش شـرکت از رویکـرد
غیرمتمرکـز خـود بـرای تأمیـن مالـی بـا قانونگـذاران همـکاری کند.
ژائـو همچنیـن تکـرار کـرد کـه در صـورت حضـور کسـی “کـه دارای
پیـش زمینـه نظارتـی قـوی اسـت” مایـل اسـت از سـمت خـود بـه
عنـوان مدیرعامـل کنـاره گیـری کنـد.
آمازون :بیت کوین را نخواهیم پذیرفت
سخنگوی کمپانی آمازون تمامی اخبار مبنی بر اینکه این
شرکت قصد دارد بیت کوین را بپذیرد و تحقیقات الزم را برای
راه اندازی رمزارز اختصاصی خود انجام می دهد ،را تکذیب کرد.
پیـش از ایـن  ،گزارشـی از رسـانه بریتانیایـی  ، City AMبـه نقـل از
منابـع ناشـناس  ،مدعـی شـد کـه غـول تجـارت الکترونیـک بـرای
پذیـرش بیـت کویـن و راه انـدازی رمـز اختصاصـی خـود در سـال
 2022آمـاده مـی شـود.
پاسخ  Tetherبه گزارش بلومبرگ درباره تحقیقات قضايي!
صادر کننده اسـتیبل کوین تتر ( ،)Stablecoin Tetherبیانیه ای
در مورد گزارش بلومبرگ منتشـر کرده اسـت که درآن گزارش گفته
شـده مدیـران ایـن شـرکت تحـت تحقیقـات وزارت دادگسـتری
ایـاالت متحـده قـرار دارند.
ایـن شـرکت ادعـا مـی کنـد کـه ایـن مقالـه “بسـته بنـدی مجـدد”
ادعاهـای قدیمـی بـرای یک داسـتان خبری جالب اسـت که باعث
جـذب مخاطـب مـی شـودTether.همچنین تکرار کـرد که متعهد
بـه همـکاری بـا دولـت ایـاالت متحـده و سـایر دولـت های سراسـر
جهـان می باشـد.
هند اولین ارز دیجیتال کشور با نام  e-RUPIرا راه اندازی کرد
نارنـدرا مـودی ( ،)Narendra Modiنخسـت وزیـر هنـد ،در یـک
ویدئـو کنفرانـس کـه اخیـراً به پایان رسـید ،اولین راه حل پرداخت
دیجیتالـی هنـد بـا نـام  e-RUPIرا رسـما معرفـی کـرد.
اولیـن ارز دیجیتالـی هنـد ابـزار جدیـدی بـرای پرداخـت هـای
دیجیتالـی اسـت کـه بـر اسـاس کـد  QRیـا رشـته پیامکـی کـه
بـه تلفـن هـای همـراه ارسـال مـی شـود ،بـه عنـوان یـک ووچـر
الکترونیکـی عمـل مـی کنـد.
آرامکـوی سـعودی گزارشـات مبنـی بـر آغـاز عملیـات اسـتخراج
ِ
بیـت کویـن را تکذیـب کـرد
آرامکـو عربسـتان سـعودی ( ، )Aramcoگزارشـات دربـاره برنامـه
هـای خـود بـرای اسـتخراج بیـت کویـن را تکذیـب کـرد .در بیانیـه
ای  ،آرامکـو امـروز ،دوشـنبه ،اعلام کـرد:

“بـا اشـاره بـه گـزارش هـای اخیـر مبتنـی بـر اینکـه ایـن
شـرکت در آینـده قصـد دارد عملیـات اسـتخراج بیـت
کویـن را آغـاز کنـد  ،آرامکـو تأییـد می کند کـه تمامی این
ً
کاملا نادرسـت و غلـط هسـتند”.
ادعاهـا
مجوز رسمی بانک مرکزی اوکراین برای عرضه ارز
دیجیتال
بـر اسـاس اعلام روز پنجشـنبه  ،والدیمیـر
زلنسـکی( ، )Volodymyr Zelenskyyرئیـس جمهـور
اوکرایـن  ،قانونـی را تحـت عنـوان “خدمـات پرداخـت”
امضـا کـرد کـه بـه طـور رسـمی بانـک مرکـزی این کشـور را
قـادر مـی سـازد تـا ارز دیجیتال بانـک مرکزی خود  ،گریونا
دیجیتـال را صـادر کنـد.
صندوقهای سازمانی آلمان از  2آگوست میتوانند 20
درصد از دارایی خود را در رمزارز سرمایه گذاری کنند
در روز دوشـنبه  2آگوسـت(11مرداد) ،قانونـی در حـال
اجـرا اسـت کـه بـه سـرمایه گـذاران نهـادی آلمـان – تحت
رده  – Spezialfondsاجـازه مـی دهـد تـا در بیـت کویـن
( )BTCو دیگـر رمزارزهـا سـرمایه گـذاری کننـد.
نهادهایـی ماننـد صنـدوق هـای بازنشسـتگی و بیمـه
گـران مـی تواننـد بـه ایـن صنـدوق هـا دسترسـی داشـته
باشـند .ایـن نهادهـا در جمعـا مقـدار  1.8تریلیـون یـورو
( 2.1تریلیـون دالر) را مدیریـت مـی کننـد .چشـم انـداز
نظارتـی بـرای رمزارزهـا بـه سـرعت در حـال تکامـل اسـت
و نهادهـای بیشـتری در حـال پیوسـتن بـه ایـن جنبـش
هسـتند.

در سال  2021نصب دستگاه های خودپرداز رمزارز در
جهان  ٪70افزایش یافته است
در سـال  2021بیـش از  10هـزار دسـتگاه خودپـرداز رمـزارز
جدیـد در سراسـر جهـان نصـب شـده اسـت کـه ایـاالت
متحـده پیشـگام آن اسـت.
در کنـار یـک دهـه اخیـر رمزارزهـا  ،حرکـت نصب دسـتگاه
هـای خودپـرداز رمـزارز در سراسـر جهـان ادامـه دارد .بـر
اسـاس آخریـن داده هـای  ، Coin ATM Radarنصـب
خودپردازهـای رمـزارزی در سـال  2021شـاهد افزایـش
 ٪71.73بـوده و از  13993مـورد در تاریـخ  1ژانویه( 12دی
 )1399بـه  24،030افزایـش یافتـه اسـت.
تاکنـون  ،سـال 2021شـاهد نصـب  10377دسـتگاه
خودپـرداز بـوده اسـت .داده هـا حاکـی از آن اسـت کـه
دسـتگاه هـای خودپـرداز رمـزارز بـا سـرعت تقریبـی 52.3
دسـتگاه خودپـرداز در روز نصـب مـی شـوند.
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

مایکل ون دی پـوپ :مـردم چنـد سـال دیگـر از خریـد
بیـت کویـن بیـن  30تـا  40هزار دالر خواهند خندید .این
یـک فرصـت بزرگ اسـت.

داده هـای زنجیـره ای  Glassnodeبیـت کویـن نشـان
مـی دهـد کـه الگـوی جمـع آوری و انباشـت در حـال روی
دادن اسـت  ،از نظـر سـاختاری مشـابه اوایـل و اواسـط
سـال  2018مـی باشـد .تفـاوت اصلـی در سـال  2021ایـن
اسـت کـه  10درصـد بیشـتر نسـبت بـه  2018در اختیـار
دارنـدگان بلنـد مـدت اسـت ،بنابرایـن از مقـداری باالتـر
نسـبت بـه گذشـته ایـن الگـو شـروع مـی شـود.

مـون کارل :قبلا ميگفتيـم پـول كـه علـف خـرس نيسـت
امـا بـه نظـر ميرسـد دولـت هـا بـا چـاپ نامحـدود پـول
برعكـس فكـر میكننـد

پیتـر شـیف (منتقـد مشـهور بیـت کویـن) :بـه گفتـه مایکل
سـیلور درک واقعـی بیـت کویـن هـزار سـاعت طـول میکشـد.
اگـر چنیـن اسـت  ،چگونـه مـی تـوان چیـزی بسـیار پیچیـده را
بـه طـور گسـترده پذیرفـت؟ چند نفـر برای مطالعـه بیت کوین
هـزار سـاعت دیگـر وقـت دارنـد؟ اگـر بیـت کویـن واقعـا ارزش
داشـت درک آن سـاده بـود.

مدیـر عامـل صرافی  :Binanceشـما نمـی توانید بیت کوین
را بـا صحبـت هـای بـد دربـاره آن متوقـف کنید .هرچه بیشـتر
در مـورد آن صحبـت کنیـد  ،بیشـتر گسـترش مـی یابد.

تیـم تجزیـه و تحلیـل  :Santimentنهنـگ هـای بیـت کویـن
همچنـان مشـغول کار بودهانـد و آدرس هایـی کـه بیـن 100
تـا  10,000بیتکویـن در اختیـار داشـتند ،بـه مجمـوع 9.19
میلیـون بیـت کوین(باالتریـن میـزان نگهـداری توسـط ایـن
گـروه) رسـیدند .آنهـا از  22مـی (1خـرداد)  170,000بیـت کویـن
بـه کیـف پولهـای خـود اضافـه کـرده انـد و فقـط در  4هفتـه
گذشـته  130,000بیتکویـن اضافـه کـرده انـد.
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واچلیست

 : ETHانتظـار میرفـت هـارد فـورک لنـدن در اواخـر
ژوئیه(اوایـل مـرداد) اجرایـی شـود امـا در  4آگوسـت (13
مـرداد) انجـام شـد.
پیادهسـازی هـارد فـورک لنـدن میتوانـد در سـختی
شـبکه اتریـوم تاثیرگـذار باشـد .علاوه بـر آن طـرح
 EIP-۱۵۵۹تـا زمانـی کـه  ETH 2.0پیـاده سـازی شـود
بـه سـوزاندن کارمزدهـای تراکنشهـا کمـک میکنـد.
اتريـوم در حـال حاضـر در داخـل یـک کانـال مـوازی
صعـودی معاملـه مـی شـود و در حـال حاضـر پـس از
شكسـت مقاومـت خـود در حـال پولبك بوده و این روند
می تواند قیمت را در مسـیر رسـیدن به باالی  2850دالر
قـرار دهـد .شـاخص هـای تکنیـکال در بـازه زمانـی روزانـه
صعـودی هسـتند.

 : XRPريپـل بـا توجـه بـه اخبـار و تيـم قدرتمنـدي كـه دارد
قطعـاً آينـده خوبـي خواهـد داشـت و بـا توجـه بـه رايزني هاي
تيـم پـروژه بـا بانـك هـاي بزرگ مبني بـر پذيرش ريپـل میتوان
انتظـار رشـد خوبـي از ايـن رمزارز داشـت.

 : HBARهـدرا هـش گـراف در يك هفته گذشـته بسـيار خوب
عمـل كـرده اسـت و ميانگيـن متحـرك نمايي  10روزه توانسـته
ميانگين  30روزه را به سمت باال بشكند و يك روند صعودي
متعـادل را تجربـه كنـد .نكتـه مهـم اين اسـت كه شـبكه اصلي
ايـن پـروژه در تاريـخ  5آگوسـت ارتقا ميابد.

 : AAVEآوي یـک پروتکل غیـر متمرکـز اسـت کـه بـه
کاربـران امـکان سـپرده گـذاری و وام گرفتـن را مـی دهـد.
توکـن اصلـی آن  AAVEاسـت کـه عمدتـا بـرای حـق رای
در بهبـود پروتکل اسـتفاده مـی شـود.
اجلاس قـرارداد هوشـمند آن در تاریـخ  5اوت ( 14مرداد)
تـا  7اوت( 16مـرداد) برگـزار مـی شـود .انتظـار می رود این
بزرگتریـن رویـداد قـرارداد هوشـمند در سـال جاری باشـد.
در ایـن رویـداد  ،مدیرعامـل و بنیانگـذار شـبکه آوی
 Stani Kulechov ،یکـی از سـخنرانان اصلـی اجلاس
خواهـد بود.
در حـال حاضـر رونـد قيمتـي  AAVEدر برخـورد بـا يـك
مقاومت مهم اسـت اما يك خط روند نزولي را شكسـته
كـه ايـن اصلاح قيمتـي ميتوانـد پولبـك بـه ايـن خـط
رونـد باشـد و انتظـار مـیرود در دو هفتـه آينـده تحركات
مثبتـي از ايـن ارز داشـته باشـيم.

 : NEOرمـز ارز نئـو در حـال راه انـدازي نسـخه سـوم از شـبكه
اصلي اسـت كه شـامل ویژگی های بزرگی مانند ذخیره سـازی
غیرمتمرکـز بومـی پلتفرم و اورالک اسـت.
رونـد قيمتـي هـم بـه تازگـي صعودي را داشـته اسـت و پس از
برخـورد بـه يـك مقاومـت انتظـار ميـرود رشـد خوبـي را تجربـه
كند .
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رویداد های مهم
رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها

اسم

توضيحرويداد

ارزش بازار

رشد  7روزه

رشد  30روزه

تاريخ

)Ethereum (ETH

آپديت لندن روي شبكه اصيل

 290ميليارد دالر

7.5 %

6.5 %

 13مرداد

)DeFine (DFA

در رصايف هیوبی ليست خواهد شد

-

-

-

 14مرداد

Hedera Hashgraph
)(HBAR

آپديت ورژن شبكه اصيل

 1.95ميليارد دالر

7.1 %

%7.6

 14مرداد

)Wanchain (WAN

آپگريدشبكه

 108ميليون دالر

10 %

0%

 14مرداد

)PolkaDex (PDEX

فعالسازي استفاده از ربات هاي
معاملهگر

 21ميليون دالر

8%

-44 %

 17مرداد

)Kava (KAVA

راه اندازي شبكه اصيل كاوا سواپ

 410ميليون دالر

7.2 %

30.4 %

 21مرداد

)StackOS (SRACK

راه اندازي شبكه اصيل

 14.5ميليون دالر

102 %

37.7 %

 24مرداد

)Wootrade (WOO

 Woo Xراه اندازي پلتفرم

 287ميليون دالر

12 %

-16 %

 29مرداد

رويداد هاي مهم اقتصادي

تاریخ

ساعت

انتشار شاخص خرده فرويش ماهانه اروپا

چهارشنبه  13مرداد

13.30

گزارش تورمي بانك مركزي انگلستان

پنجشنبه 14مرداد

15.30
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