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برگزیده اخبار
در این بخش به خالصه ایی 
در  گذشته  هفته  دو  اخبار  از 
حـوزه رمـــــزارزها  خواهیم 

پرداخت.

الگوی معروف وایکوف
الگوی وایکوف یکی از الگوی های 
به  که  است  تحلیلگران  معروف 
بزرگ  های  سازمان  رفتار  بررسی 
ما  می پردازد.  مالی  بازارهای  در 
تجزیه  مورد  را  آن  شماره  این  در 
بازار  در  و  داده ایم  قرار  تحلیل  و 
کریپتوکارنسی شبیه سازی کرده ایم 
تا بتوانیم الگوی رفتاری بیتکوین را 

تشخیص دهیم.

واچ لیست
از  که  ارزهایی  بخش  این  در 
نظر تحلیلگران ما در موقعیت 
جذاب  تکنیکال  و  فاندامنتال 
قرار گرفته اند جهــت بررسی 
به سرمایـه گـذاران معـــرفی 

می شود.

برگزیده شبکه های اجتماعی
و  ها  گفتـــه  بخــش  این  در 
دنیا  مطـرح  تحلیلگران  سخنان 
بـی  پلـن  کارل،  مـون  جمله  از 
دیدگاه  و  مطــرح کرده  را   ... و 
کرد. خواهیم  بیـــان  را   آنان 

DeFi معرفی حوزه
دوباره  تازگی  به  دیـــفای  حـوزه 
گذاران  سرمایه  میــزبان  توانسته 
بزرگ بازار باشد و با گذشت زمان 
بیشتر  بازار  برای  نیز  آن  اهمیت 
این  در  مـــا  شد.  خواهد  آشکار 
شماره به بررسی این حوزه و پروژه 
هایی که در این زمینه کار می کنند 

پرداخته ایم.

رویداد های آینده
رویدادهای  بخـــش  این  در 
مهم رمــزارزها و رویدادهای 
همراه  به  را  مهم  اقتصادی 

تاریخ آن ها ذکر کرده ایم.

 onchain تحلیل تکنیکال و
در این بخش به بررسی نمودار 
بیتکوین و اتریوم پرداخته ایم 
نیز  دالر  شاخص  مورد  در  و 
بحث خواهیم کرد. در نهایت 
مورد  را  آنچین  های  داده 

تحلیل قرارخواهیم داد.

DEXE معرفی پروژه
 دکسی یکی از پروژه های جذاب 
است کــه به تازگـــی راه اندازی 
سرمایه  پروژه  این  در  است.  شده 
خود  پول  کیف  می توانند  گذاران 
را به آدرس کیف پول معامله گران 
حرفه ایی متصل کنند و عمل کپی 
نیز  آنها  پول  کیف  روی  تریدینگ 

انجام شود.
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شبکه های اجتماعی خبری: 
 پایگاه خبری   تحلیلی 

حوزه رمزارزها

توکنیــزه کــردن دارایی هــا: 
توکنیــــزه کــــردن انــواع 
دارایی هــا بـــــر بستـــــر 

ک چیــن بال
سرمایه گذاری: به کارگیری 
 الگوریتـم های معاملـه و

تحلیل بنیادی

آموزش: آموزش زمینه های 
مختلف حوزه بالک چین و 

سرمایه گذاری

 پروژه تکس توکن:
توکنی برای سرمایه گذاری در 
بازارهای داخلـــی به وسیله 

پول خارجی

کویــن پــاس حاصــل گردایــه ای از متخصصیــن حــوزه تکنولــوژی، مالــی و 

ســرمایه گذاری اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه افــراد و کســب و کارها بــرای 

به کارگیــری فناوری هــای نویــن همچــون باک چیــن در فعالیت هــای خــود و 

بهره بــرداری از فرصت هــای کــم نظیــر موجــود در حوزه هــای فناوری اطاعــات 

فعالیــت می کنــد. دانــش فنــی، تجربــه تجمعــی خبــرگان و مهــارت هــای تخصصــی؛ 

ــروه  ــن گ ــوع ای ــات متن ــتندکه در خدم ــاس هس ــن پ ــدی کوی ــای کلی  قابلیت ه

متجلی می شوند.

 پروژه لویالتی پالس:
پلتفرمی بـــرای یکپارچه سازی 
باشگاه های مشتریان سازمان ها 

بر بستر بالک چین

معرفیکوینپالس
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 با شایعه جابجایی مسی، توکن تیم میزبان او سرتیتر اخبار شد.
مسـی باشـگاه فوتبـال اسـپانیایی خـود را تـرک کـرد و بـا 
قـرارداد جدیـد دو سـاله بـه باشـگاه پـاری سـن ژرمـن در 
فرانسـه پیوسـت. از زمـان انتشـار اولیـن شـایعات دربـاره ی 
انتقـال احتمالـی وی، توکن هواداری پاری سـن ژرمن در عرض 
کمتـر از چهـار روز بالـغ بـر 74 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 
همچنیـن مسـی می توانـد بخشـی از دسـتمزد انتقـال خـود 
از بارسـلونا بـه پاریـس را بـا توکـن هـواداری باشـگاه فوتبال 

کنـد. دریافـت  پاری سـن ژرمن 

نظـام  سـه  شـغلی   مالیـات  و  ثابـت  پایـه  مالیـات 
مالیاتـی در پلتفرم هـای معامـالت رمـزارزی اسـت که 

توسـط INTA پیشـنهاد شـده است.

سـازمان امـور مالیاتـی ایـران بـه دنبـال دریافـت مالیـات از 
صرافی هـا

بر اسـاس پیشـنهاد جدید سـازمان امور مالیاتی کشـور، اداره 
مالیـات جمهوری اسـالمی ایـران )INTA( در صـدد ایجاد یک 
چارچـوب قانونـی بـرای وضع مالیـات بر بسـترهای معامالت 
رمـزارزی فعـال در کشـور اسـت. مالیـات بـر سـود سـرمایه، 

 غول گروه سینمایی ایاالت متحده آمریکا بیت کوین را می پذیرد.
مدیرعامـل هولدینـگ  و  رئیـس   ،)Adam Aron( آرون  آدام 
AMC طـی یـک گـزارش درآمِدتلفنـی در 9 اوت )18 مـرداد( 
در زمینـه نتایـج سـه ماهـه دوم ایـن شـرکت، عنـوان کرد که 
ایـن شـرکت زنجیره ای سـینما قصـد دارد تا پایان سـال 2021 
زیرسـاخت هـای الزم را بـرای پذیـرش بیت کویـن بـه عنوان 

روش پرداخـت بـرای بلیـط فیلـم آنالیـن آمـاده کند.

پافشاری پرداخت یارها به نتیجه رسید.
شـدن  اجرایـی  بـا  پرداخت یارهـا  ازمخالفـت  پـس 
بـرای  اینمـاد  الـزام  بـر  مبنـی  شـاپرک  ابالغیـه 
تجـارت  توسـعه  مرکـز  اینترنتـی،  کسـب وکارهای 
کـه  کـرد  ذکـر  جدیـد   ابالغیه ایـی  در  الکترونیکـی 
جدیـد  مالـی  حوزه هـای  در  فعـال  کسـب  وکارهای 
صرفـًا  اینمـاد،  سـامانه  در  اولیـه  ثبت نـام  از  پـس 
بـا احـراز هویـت و بـدون اعطـای اینمـاد، تـا زمـان 
مشـخص شـدن قوانین در آن حـوزه، می توانند درگاه 

کننـد. دریافـت  پرداخـت 

دوسـتی Poly Network بـا هکـر 610 میلیـون دالری خـود.
  Poly Network  به اسـم )DeFi( یـک پلتفرم مالـی غیرمتمرکز
کـه معامـالت همتـا بـه همتا را بـا تمرکز بـر اجازه بـه کاربران 
بـرای انتقال یـا تعویـض رمزارزها در بالک چین هـای مختلف 
تسـهیل می کنـد، هفتـه گذشـته مورد هـک قرار گرفـت و 610 
میلیـون دالر از این سیسـتم سـرقت شـد. امـا روز بعد هکر در 
پیامـی گفـت کـه قصـد داشـته تـا امنیت ایـن سیسـتم را به 
مدیـران گوشـزد کنـد و مبلغ به سـرقت رفته را بـاز می گرداند. 
شـرکت Poly Network هـم بـه عنوان پاداش مبلـغ 500 هزار 
دالر بـه ایـن هکـر پرداخـت کرد و از او خواسـت تا بـه عنوان 
همـکار در پیداکـردن باگ هـای سیسـتمی به آنهـا کمک کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شفاف سازی کرد.
محمدعلـی دهقـان دهنـوی،  دربـاره احتمـال قانونی 
شـدن معامـالت رمـز ارزهـا در بـورس گفـت »اکنون 
رمز ارزهـا از هیـچ جایگاهی در بازار سـرمایه برخوردار 
نیسـتند، امـا اگـر روزی بانک مرکـزی اقدام بـه ایجاد 
محیـط قانونـی بـرای آنها کنـد، در آن زمـان تدابیری 

جهـت ابزارسـازی رمز ارزهـا اتخـاذ می کنیم.«

حـوزه ی  در  خـود  سـرمایه گذاری  اولیـن   Kaszek شـرکت 
داد. انجـام  را  دیفـای 

شـرکت کاشـک )Kaszek(کـه یـک صنـدوق سـرمایه گذاری 
ریسـک پذیر در آمریـکای التیـن اسـت، اولین سـرمایه گذاری 
DeFi خـود را بـا 3 میلیـون دالر راه انـدازی کـرد. هرنـان کازاه 
کاشـک،  مدیریتـی  شـریک  و  بنیانگـذار   ،)Hernán Kazah(
مـی گویـد: “مـا یـک فرصـت بـزرگ در حـال ظهـور در دیفای 
می بینیـم کـه چشـم انـداز مالـی را به طـرق غیرقابـل تصوری 

در سـال های آینـده تغییـر خواهـد داد.”  

آمریکا از فعالین رمزارز ها مالیات می گیرد.
زیرسـاختی  الیحـه  آمریـکا،  متحـده  ایـاالت  سـنای 
۱.۲ تریلیـون دالری را بـا الـزام بـه ارائـه گزارش هـای 
مالیاتـی بـرای فعـاالن حـوزه رمـز ارزهـا بـه تصویب 
رسـاند. ایـن الیحـه دو بـار مـورد اصـالح قـرار گرفت 
و تغیراتـی در تعاریـف آن انجـام شـد کـه البتـه بـا 
مخالفت هـای شـدیدی مبنـی بـر غیـر عملـی بـودن 

شـد. روبرو 

احراز هویت در بایننس اجباری شد.
بـر اسـاس اطالعیه رسـمی بایننـس، تمامـی کاربران 
جدیـد صرافی بایننـس به منظور اسـتفاده از خدمات 
و محصـوالت ایـن صرافـی،  ملـزم بـه احـراز هویـت 

سـطح Intermediate خواهنـد بود.
حسـاب کاربـران کنونـی صرافـی بایننـس که تـا این 
 )Intermediate( لحظـه احراز هویت سـطح متوسـط
خود را تکمیل نکرده باشـند به withdraw Only تغییر 
خواهـد کـرد. بـا این تغییـرات، تمامی سـرویس های 
کاربـران بـه برداشـت دارایی، کنسـل کردن سـفارش 
و بسـتن پوزیشـن ها محـدود خواهـد شـد تـا زمانی 
کـه احـراز هویت خـود را بـا ارائـه مدارک شناسـایی 
تکمیـل نماینـد. صرافـی بایننس ایـن اقدامـات را به 
منظـور حمایـت از قوانیـن ضـد پولشـویی )AML( و 

احـراز هویـت کاربـران )KYC( انجـام می دهد.

برگزیدهاخبار
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

الرک دیویـس ،تحلیلگـر بازار رمزارزها:  امسـال ده ها 
رمـزارزی کـه 100 برابر شـده اند، وجود داشـته اسـت! 
شـما نیـازی بـه دسترسـی خاصـی نداریـد، نیـازی 
نیسـت که نابغه باشـید، نیازی نیسـت کـه تأثیرگذار 
روزانـه  معامله گـر  یـک  کـه  نیسـت  نیـازی  باشـید، 
باشـید. فقـط رمزارزهای قـوی را بخرید و برای سـوار 

شـدن بـر آنهـا، آنهـا را نگهـداری و هولـد کنید! 
پی نوشت:  ذخیره سود را فراموش نکنید!

مدیرعامـل بایننـس : پـول را می تـوان در کوتاه مدت 
بـه دسـت آورد )یـا از دسـت داد( ، ثـروت در بلنـد 
بـه طـور  کـه  بگیریـد  یـاد  ایجـاد می شـود.  مـدت 

مـداوم تجمیـع کنیـد.

حـال  در  بیت کویـن  شـبکه  در  کاربـران  وو:  ویلـی 
حاضـر بـا سـریع ترین سـرعت خـود در حـال رشـد 
هسـتند. 1.2 میلیـون کاربـر در 30 روز گذشـته اضافـه 
شـده اسـت. این آمار شـامل کاربران خارج از زنجیره 
)کاربرانـی کـه در صرافی هـا حضور دارنـد و حداکثر تا 

3 برابـر ایـن عـدد هسـتند( نمی شـود.

دالر،  هـزار   47 بـه  بیت کویـن  قیمـت  برخـورد  از  پـس 
PlanB در توییتـی برنامـه زمانـی و قیمتـی خـود را کـه 
قبـاًل منتشـر کـرده بـود دوبـاره یـاد آوری کـرد. بر اسـاس 
ایـن پیش بینـی قیمتـی، بیت کویـن در دومـاه آینـده بـه 
63 هـزار دالر خواهـد رسـید و در نهایـت تـا پایـان سـال 

میـالدی، قیمـت 135 هـزار دالر را خواهـد دیـد.

قیمت بی نهایت بیت کوین در سیمپسون  ها
در اتفاقـی جالـب بـرای دومیـن بـار در انیمیشـن مشـهور 
 سیمپسـون ها قیمـت بیت کوین بی نهایت زیرنویس شـد.

مـون کارل : ده سـال دیگـر برایتـان اهمیـت نـدارد کـه 
از خودتـان  و  بـه چـه قیمتـی خریده ایـد،  را  بیت کویـن 

بابـت خریـد بیت کویـن تشـکر خواهیـد کـرد.
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ایـن هفتـه می خواهیـم تحلیلـی متفـاوت تـر ارائـه کنیـم ، سـناریوی گـزارش قبـل همچنـان معتبـر اسـت بنابرایـن به 
بررسـی اندیکاتـوری چـارت بیتکویـن می پردازیـم.

در اینجـا بـه بررسـی بیت کویـن در تایـم روزانه با اسـتفاده ازاندیکاتـور MFI  می پردازیم. شـاخص گـردش نقدینگی پول 
هماننـد RSI دارای نواحـی اشـباع خرید و فـروش اسـت، امـا بـه تنهایـی مـورد اسـتفاده قـرار نمی گیرد و الزم اسـت که 
خطاگیـری شـود. در تحلیلـی کـه مشـاهده می کنیـد مـا از سـیکل هـای زمانی اسـتفاده کرده ایـم و خطوط مشـکی نیز 

خـط رونـد MFI را نشـان می دهند. 
ترکیب سیکل های زمانی با MFI در مجموع سه حالت را به نمایش می گذارد:

۱. تقاطع خط روند مشکی با MFI، زودتر از خطوط زمانی اتفاق می افتد. 

2. تقاطع خط روند مشکی با MFI، دقیقا روی خطوط زمانی اتفاق می افتد.

3. تقاطع خط روند مشکی با MFI، دیرتر از خطوط زمانی اتفاق می افتد . 

تفسـیر حالـت شـماره ۱ در ایـن حالـت MFI زودتـر از خطـوط زمانـی ، خـط رونـد مـا را )خـط مشـکی رنگ( به سـمت 
 پاییـن قطـع کـرده اسـت. زمانـی کـه ایـن اتفاق مـی افتد معمـوال سـیکل بعـدی زمـان زیـادی را در روند رنج )سـاید(

باقی می ماند. )همانند سیکل شماره ۳ و ۴(

تفسـیر حالـت شـماره ۲ : زمانـی کـه MFI دقیقا روی خط زمانـی، خط روند ما را قطع کند، سـیکل جدید همانند سـیکل 
قبلـی شـکل خواهـد گرفت )نظریه فرکتال(. این موضوع را در سـیکل شـماره ۱ نیز مشـاهده می کنید.

تفسـیر حالـت شـماره ۳ : جـذاب تریـن و خطرناک تریـن حالـت اسـت، بـه ایـن صـورت کـه MFI دیرتر از خـط زمانی، 
خـط رونـد را قطـع می کنـد، اکثـر اوقـات بعـد از این اتفاق شـاهد انـرژی زیـادی در بازار،  چـه در جهت ریـزش و چه در 
جهـت افزایـش خواهیـم بـود )انفجـار قیمتی در بازار ایجاد می شـود( همانند سـیکل شـماره ۲ کـه دیرتر از خـط زمانی، 

MFI را قطع کرده و بازار در سـیکل ۳ شـدیدًا ریزشـی شـده اسـت. 
در حـال حاضـر بـرای سـیکل ۵ ، دو حالـت را می تـوان متصـور شـد ، یکـی اینکـه مثل حالـت ۱ اتفـاق افتاده و بـازاردر 
رونـد خنثـی قـرار خواهـد گرفت )بیـن محدوده ۴۳۴۰۰ تـا ۴۷۸۰۰ ( یـا اینکه مطابق خـط روند خط چیـن، دیرتر از خط 

زمـان اتفـاق می افتـد کـه یک اصالح قـوی را رقـم خواهد زد )تـا محـدوده ۳۸.۲ فیبوناچی یعنـی ۳۹۴۰۰ ( 
بـا ایـن تفاسـیر بیتکویـن از سـقف تاریخـی خـود مطابـق فیبوناچـی بـه عدد طالیـی ۶۱.۸ رسـیده کـه فعال درگیـر این 
 مقاومـت اسـت )۴۷۸۰۳(، در صورتـی که افراطی حرکت کند میتواند تا سـطح ۷۸.۶ فیبوناچی یعنی ۵۴۸۴۰ حرکت کند.

تحلیلتکنیکالبیتکوین
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 اتریـوم: اتریـوم در تایـم فریـم روزانـه پـس از آنکـه یـک الگـوی کـف دوقلـو تشـکیل شـده، موفـق شـد کـه بـه اندازه
۳۶ درصد که همان فاصله خط گردن تا کف الگو می باشد، رشد کند. 

در تصویر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را مشـاهده می کنید که موفق به شکسـت این میانگین هم شـد. این میانگین؛ برای 
 روندهای میان مدت بسـیار اهمیت دارد، و تقارن این شکسـت با الگوی کالسـیک کف دوقلو بسـیار معتبرتر می شـود. 
در حـال حاضـر، اتریـوم بـه محـدوده مقاومتی رسـیده که بـا فیبوناچی ۶۱.۸ هـم مطابقـت دارد. ناحیـه ۳۲۶۰ و ۳۴۴۰، 

محـدوده مقاومـت بسـیار مهمـی برای اتریوم محسـوب می شـود. 
در  امـا  کنـد.  رشـد  دالر   ۳۸۱۲ محـدوده  تـا  می توانـد  شـده  یـاد  مقاومـت  از  موفـق  عبـور  صـورت  در  اکنـون 
فلش هـای  بـا  کـه  دارد  وجـود   ،۷۸.۶ فیبوناچـی  پوشـانی  هـم  بـا  دینامیـک،  مقاومـت  یـک  محـدوده  ایـن 
دارد:  وجـود  سـناریو  دو  کنـد  عبـور  محـدوده  ایـن  از  نتوانـد  کـه  صورتـی  در   ، شـده  مشـخص  رنـگ   مشـکی 

۱. اصالح تا فیبوناچی ۰.۵ یعنی محدوده ۳۰۴۱ و سپس حرکت به سوی ۳۳۵۰ 
۲. حرکت به سمت ۳۰۴۱ و یک استراحت کوتاه و سپس حرکت به سمت فیبوی ۳۸.۲ یعنی محدوده ۲۷۲۴ 

با توجه به حرکت پر شتابی که داشته نیاز به اصالح کوتاه مدتی دارد که مجدد فرصت ورود می باشد. 
اتریـوم پـس از آپدیـت لنـدن جذابیت هـای بیشـتری را بـرای شـرکت ها و ارگان هـا ایجـاد کـرده کـه حتـی تارگت های 

۵۰۰۰ دالری را از نظـر شـرکت های  سـرمایه گذاری بـزرگ مالقـات خواهـد کـرد.

 شـاخص دالر DXY : همانطور که در تایم فریم هفتگی نشـان داده شـده اسـت، شـاخص دالر توانسـت ترند الین بلند 
مـدت خـود را بشـکند و در حـال حاضـر دو مقاومـت مهم پیـش رو دارد اولین ترند الین شکسـته شـده و دیگری ناحیه 

مقاومتـی هفتگـی، کـه چند بار آن را تسـت مجدد کرده اسـت. 
امـا در تایـم فریـم روزانـه می بینیـم که درون یـک الگوی کنج صعـودی قرار گرفتـه و تمایل زیـادی برای ریـزش دارد. در 

صـورت، سـناریوی احتمالی با خط قرمز مشـخص شـده اسـت. 
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تحلیـل آن چیـن دیتـا، تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتی اسـت که در بالک چین ثبت شـده اسـت. 
ایـن تحلیـل شـامل بررسـی تراکنش هـا ، رفتار فروشـندگان و خریـداران، رفتار ماینـر ها و هر 

آنچـه کـه در بالک چین ثبت شـده اسـت، می باشـد.

NVT صحبـت  شـاخص  مـورد  در  قبـل  گـزارش  در 
کردیـم و دیدیـم که جذابیت شـبکه به حـدی بود که 
باعـث شـد قیمـت بیت کویـن در یک روند افزایشـی 
قـرار گیرد. در حـال حاضر این شـاخص کمی افزایش 
شـبکه  معامـالت  حجـم  کـه  صورتـی  در  و  داشـته 
بیت کویـن نتوانـد افزایـش یابـد، باعث خواهد شـد 
تـا قیمت بیت کویـن وارد فـاز اصالحی شـود.معمواًل 
در فـاز اصالحـی حجـم تراکنش ها بایـد افزایش یابد 
تـا بـه کاهـش NVT کمـک کـرده و سـرمایه گذاران 
بـزرگ را که از این شـاخص اسـتفاده می کننـد، دوباره 

ترغیـب بـه خریـد کند.

نمـودار  بـاال بـه معنـی حجـم پوزیشـن های بـاز در 
معامـالت آتـی )فیوچـرز( اسـت. طبـق ایـن نمـودار، 
اگـر چـه قیمـت بیت کویـن افزایـش داشـته اسـت 
اما متناسـب بـا آن، حجـم معامالت باز هـم افزایش 
داشـته اسـت. ایـن موضوع بـه این معنی اسـت که 
بـازار بـرای افـرادی کـه عالقـه بـه معامـالت اهرمـی 
شـرایطی،  چنیـن  در  اسـت.  شـده  جـذاب  دارنـد، 
معمـواًل بـازار تصمیـم بـه اسـتفاده از رونـد می گیـرد 
و وارد معامـالت اهـرم دار می شـود کـه البتـه اینـکار 
ریسـک معامـالت را افزایـش خواهـد داد. امـا خبـر 
خـوب اینکـه همیـن افـراد حجـم معامـالت را تعین 
می کننـد و در ایـن حجـم باعـث جذابیـت و عمـق 
حجـم  حاضـر،  حـال  در  می شـوند.  بـازار  بیشـتر 
معامـالت بـاز در قرارداد هـای آتی به عـدد 15 میلیارد 
دالر رسـیده اسـت و بایـد دیـد کـه افزایـش قیمـت 
یـا کاهـش قیمـت بیت کویـن چگونـه بـا ایـن حجم 

معامـالت وارد رقابـت خواهـد شـد.

شـاخص SOPR در هفته ایـی که گذشـت تغییـرات زیادی 
نداشـت و ایـن خود می توانـد نکته مثبتی باشـد. هنگامی 
کـه این شـاخص نوسـانات باالیی داشـته باشـد نشـان از 
آن اسـت کـه بخشـی از بـازار در حـال حفظ سـود اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، در قیمت 37 هـزار دالر شـاهد آن بودیم 
کـه ایـن شـاخص حرکـت رو به بـاالی تیزی داشـت و این 
نشـان از آن داشـت کـه افـرادی کـه در قیمـت پایین تـر 
بیت کویـن خریده انـد، در حـال فـروش بیت کویـن خـود 
برای شناسـایی سـود هسـتند و همیـن امر باعث شـده تا 
 در قیمت های باالتر، فروشـنده کمتری وجود داشـته باشـد.

در  گذشـته  روز  چنـد  در  کـه   Hash Ribbon شـاخص 
رسـانه های تحلیلی بسـیار خبرسـاز بـود و واکنـش جالبی 
داشـته اسـت. بر طبق این شـاخص، هرگاه خط سـبزرنگ، 
کـه یـک میانگیـن متحـرک 300 روزه اسـت، بتوانـد خـط 
آبـی رنـگ را رو بـه بـاال قطـع کند، سـیگنال خریـد در بازار 
صادر شـده اسـت. در سـیگنال های قبلی این شـاخص نیز 
مـی بینیـم کـه به جز یـک مـورد خطا، بقیـه مـوارد موفق 
بـوده انـد.  نکتـه مهم این اسـت که، این شـاخص بیشـتر 
بـرای شناسـایی کـف و سـقف قیمتی اسـتفاده می شـود و 
تحلیلگـران معـروف بازار در کنار سـایر اسـتراتژی های خود 
در خریـد اسـپات، بـه ایـن شـاخص نیـز توجـه ویژه ایـی 

دارند.

onchainتحلیل
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فـاز A بیانگـر پایـان رونـد نزولـی قبلـی اسـت. تـا قبـل 
داشـته  وجـود  بـازار  در  قابل توجهـی  عرضـه  آن،  از 
و   SC نقـاط  نیـز  عرضـه  کاهـش  نشـانه های  اسـت. 
نمودارهـای  در  معمـواًل  نشـانه ها  ایـن  هسـتند.   PS
میلـه ای کامـاًل مشـهود هسـتند و وسـعت و حجـم بـاال 
در اینجـا نشـان از انتقـال بخـش اعظمـی از آن دارایـی 
 از افـراد عـادی بـه سـرمایه گذاران بـزرگ و خبـره اسـت.
بـا کاهـش یـا اتمـام فشـار زیـاد بـرای فـروش، بالفاصله 
رالـی خـودکار یـا AR شـکل می گیـرد و بیانگـر یـک خرید 
قابل توجـه )ایجـاد تقاضـای زیـاد( توسـط مؤسسـات و 
تریدرهـای خـرد اسـت. پـس از آن، بـا برگشـت قیمـت 
 )ST( یـک تسـت ثانویـه SC بـه حوالـی اوج فـروش یـا
شـکل می گیـرد کـه نشـان دهنده میـزان فروش، امـا کمتر 
از مرحلـه قبلـی، اسـت کـه بـا کاهـش حجـم نیـز همـراه 
خواهـد بـود. اگـر نقطـه بسـته  شـدن قیمـت پایین تـر از 
SC باشـد می تـوان توقـع داشـت کـه بـازار وارد مرحلـه 
سـکون طوالنی مدتـی شـده اسـت )Consolidation(، در 
اینجـا SC و  ST حـد پاییـن و AR حـد بـاالی دامنه تی آر 
را مشـخص می کنـد. بـا ترسـیم خطـوط افقـی، شـمای 

انباشـت بهتـر مشـخص خواهد شـد.
فـاز B در الگـوی وایکـوف »علـت« شـکل گیری یـک رونـد 
صعـودی جدیـد را بیان می کند. در این فـاز بازیگران بزرگ 
بـا پیش بینـی روند صعـودی در آینده؛ شـروع بـه خرید و 
جمـع آوری در قیمـت پاییـن می کننـد. این فراینـد ممکن 
اسـت به درازا بینجامد )بسـته به نوع بازار حتی تا چندین 
پایین تـر و چک کـردن  قیمـت  در  مـاه( و شـامل خریـد 
 قیمت هـای پایین تـر بـا کوچـک کـردن مارکـت اسـت.
در فـاز C قیمـت مارکـت یـک تسـت تعیین کننـده را روی 
عرضـه انجـام می دهد کـه به بازیگـران بـزرگ )همان پول 
هوشـمند یـا پـول هوشـمند( امـکان می دهد کـه آمادگی 

بـازار برای شـروع یـک روند صعـودی را ارزیابـی کنند. 
ایـن یـک تلـه خرسـی )bear trap( اسـت کـه می توانـد 
تریدرهـا را بـه اشـتباه انداختـه و آن ها فکر کننـد که روند 

نزولی دوباره شـروع شـده اسـت. 
در فـاز D اگـر تـا بـه اینجـای تحلیـل درسـت پیـش رفته 
باشـد، بایـد شـاهد همبسـتگی دامیننـس تقاضا نسـبت 

بـه عرضه باشـیم. 
امـا در فـاز E حرکـت صعودی تقریبـا واضح اسـت و بازار 
منطقـه مقاومتـی را بـا کنتـرل کامـل بـر میـزان تقاضـا 
تـرک می کنـد. هرچنـد در ایـن فـاز ممکـن اسـت شـاهد 
عکس العمل هـا و  اصـالح هـای کوتاه مدتـی هـم باشـیم. 
وقتـی بـازار بـه یـک حمایـت باالتـر نقـل مـکان می کند، 

الگوی وایکوف )Wyckoff( چیست؟ 
در ایـن گـزارش به بررسـی الگوی تحلیل تکنیـکال وایکوف 
)Wyckoff( در بازارهـای مالـی خواهیـم پرداخـت. اگرچه 
 Stock( الگـوی وایکـوف در ابتـدا بـرای بازارهای سـرمایه
Markets( ارائـه شـده اسـت امـا قابـل تعمیـم بـه بـازار 
رمـزارز نیـز هسـت و از این منظـر مورد توجـه معامله گران 

بـازار کریپتو قـرار گرفته اسـت.
 Richard Demille( وایکـوف  دیمایـل  ریچـارد  از 
Wyckoff( می تـوان به عنـوان  یکـی از پنـج نابغـه تحلیـل 
 تکنیـکال )بـه همـراه داو، گان، الیـوت و مریـل( نـام بـرد.
او در طـول مطالعـه و تحقیقـش، هـزاران معامله گـر خـرد 
را مشـاهده کـرد که با افتـادن در دام اغواگـران و بازیگران 
بـزرگ در ایـن بـازار، هست ونیست شـان را از دسـت داده 
بودنـد و همیـن امر او را بر آن داشـت تا دسـت به تدوین 
قواعـد واقعـی بـازار بـرای عمـوم بزنـد. وایکـوف نـام این 
 smart بازیگـران بـزرگ را اصطالحـًا »پـول هوشـمند« یـا

money گذاشـت.
 مـرد نامرئی بـازار )Composite Man( در تحلیل وایکوف
تحلیلـی خـود  متـد  در  وایکـوف  کـه  ابداعاتـی  از  یکـی 
کامپوزیت مـن  یـا  نامرئـی  مـرد  اصطـالح  کـرده،  ارائـه 
اسـت کـه بـه درک بهتـر حرکـت قیمتـی در بازارهـا کمک 
 می کنـد. او کامپوزیت مـن را این گونـه توصیـف می کنـد:
از  می بایسـت  سـهام  انـواع  روی  بـازار  نوسـانات  تمـام 
زاویـه نتیجـه اقدامـات یک نفـر مطالعه گـردد. بیایید این 
شـخص را کامپوزیت مـن بنامیـم. او کسـی اسـت کـه از 
نظر تئوری در پشـت صحنه نشسـته و مسـئول دستکاری 
قیمت هاسـت تـا بتواند شـما را اگـر توانایـی درک بازی را 
نداریـد، در ایـن بـازی مغلـوب کند و یـا اینکه اگـر بازی را 

درک کرده ایـد، بـه شـما سـود و منفعت برسـاند.
شماتیک های کلی روش وایکوف

نمودارهای انباشـت و توزیع احتمااًل محبوب ترین قسمت 
کارهای وایکوف اسـت، حداقل در جامعـه ارزهای رمزپایه. 
ایـن مدل هـا فازهـای تجمیـع و توزیـع را بـه بخش هـای 
کوچک تـر تقسـیم مـی کننـد. بخش ها بـه همـراه چندین 
تقسـیم   )  E تـا   A( مرحلـه  پنـج  بـه   Wyckoff رویـداد 
 می شـوند کـه بـه طور خالصـه در زیر شـرح داده شـده اند.

مدلهایپیشبینی|    الگوی معروف وایکوف
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مخالفان روش وایکوف چه نظری دارند ؟ 
در حالـی کـه هـواداران بیت کویـن به دنبـال یافتن دالیلی 
بـرای ادامـه رونـد صعـودی قیمـت بیت کویـن هسـتند، 
برخـی از تحلیلگران هشـدار می دهند که هنـوز تکلیف رمز 
ارز بیت کویـن خصوصـا در کوتـاه مدت مشـخص نیسـت. 
بـه گفتـه فیلـب فیلـب )Filbfilb(، تحلیلگـر مسـتقل بازار 
 ،)Decentrader( دیسـنتریدر  مؤسسـه  هم بنیان گـذار  و 
معامله گرانـی کـه دیـد صعـودی نسـبت بـه بـازار دارنـد، 
ممکـن اسـت در مورد سـرعت اصـالح قیمت و زمـان آغاز 
مـوج صعـودی بعـدی در اشـتباه باشـند. فیلـب فیلـب در 

ایـن بـاره گفت: 

طـی چنـد هفتـه گذشـته بارهـا و بارها دیـده ام کـه افراد 
الگـوی  اسـاس  بـر  بیت کویـن  قیمـت  چـارت  مختلـف، 
وایکـوف را منتشـر می کننـد. امـا اگـر در بهتریـن حالـت، 
طبـق تئـوری وایکـوف اکنون قیمـت رمـز ارز بیت کوین در 
کـف قیمتـی خـود باشـد، بـاز هـم قیمـت پـس از چنیـن 
سـقوطی نیـاز به زمان بیشـتری برای سـپری شـدن در فاز 

تجمیـع دارد.

نتیجه گیری
سـال ها تـالش و پشـتکار ریچـارد وایکوف، معطـوف درک 
روندهـای قیمتـی انـواع سـهام شـد و او بـه ایـن درک و 
آگاهـی رسـید کـه روندهـای قیمتِی یـک دارایـی، حاصل 
بـازی بازیگـران و صنایـع بـزرگ در بـازار اسـت و همان ها 
خودشـان  منافـع  بـرای  را  قیمـت  و  بـازار  کـه  هسـتند 

می کننـد. دسـتکاری 
امـروزه بسـیاری از تریدرهـای حرفـه ای از روش وایکـوف 
توسـط  متـد  ایـن  هـم  هنـوز  امـا  می  کننـد،  اسـتفاده 
خرده تریدرهـا بـه کار گرفتـه نمی شـود، آن هم در شـرایطی 
کـه دانسـتن و یادگیـری ایـن متـد می تواند قوانیـن بازی 
را بـه عمـوم یـاد دهـد. الگوی وایکـوف کمـک می کند یک 
تریـدر به دور از شـرایط احساسـی و با نظم، بـازار را تحلیل 
و درک نموده و بهترین انتخاب را برای ترید داشـته باشـد. 
الگوی وایکوف در نگاه اول ممکن است پیچیده و یادگیری 
 آن طاقت فرسـا باشـد امـا بـه امتحان کردنـش مـی ارزد.

فرصـت مناسـبی بـرای انباشـت دوبـاره و یا افـزودن به 
پوزیشـن النـگ بـرای بازیگـران بـزرگ فراهـم می کنـد. 

آیا روش وایکوف قابل استناد است؟
طبیعتـًا بـازار همیشـه از ایـن مدل هـا بـه طـور دقیـق 
پیـروی نمی کنـد. در عمـل، نمودارهـای انباشـت و توزیع 
می توانـد بـه روش های مختلفـی اتفاق بیفتـد. به عنوان 
مثـال ، بعضـی از شـرایط ممکـن اسـت فـاز B بیـش از 
انتظـار داشـته باشـند. در غیر ایـن صورت، ممکن اسـت 
تسـت های Spring  و UTAD کاماًلً وجود نداشـته باشد.
فنـون  از  وسـیعی  طیـف  وایکـوف  کارهـای  همچنـان، 
قابـل اعتمـاد را ارائـه می دهـد ، کـه بسـیاری از اصـول 
و نظریه هـای وی اسـتوار اسـت. نکتـه ایـی کـه روش او 
را متمایـز کـرده اسـت تحلیـل بـازی بازیگران بـزرگ بازار 
اسـت. زیـرا او به خوبی درک کرده اسـت که دسـت های 
پنهـان بـازار، قـدرت بیشـتری در جابجایـی بـازار دارند. 

بازار در کدام مرحله نمودار وایکوف است؟
بسـیاری از تحلیلگرانـی کـه پیش بینـی می کننـد قیمـت 
بیت کویـن بـه زودی مـوج صعودی خـود را آغـاز خواهد 
کـرد، الگـوی تحلیـل تکنیکال وایکـوف را به عنـوان دلیل 
ادعـای خـود مطـرح می کننـد. آن هـا بـر ایـن باورنـد که 
فـاز  واقـع  در  دالر،   29,000 رقـم  تـا  بیت کویـن  سـقوط 
“Spring” وایکـوف بـوده و ایـن اتفاق می توانـد در ادامه 

منجـر بـه جهـش قیمت شـود.
بـا نگاهـی بـه آخرین تحلیـل تحلیلگـران بـزرگ می بینم 
کـه شبیه سـازی های نمـودار قیمتـی بیت کویـن و نمودار 
وایکـوف شـکلی شـبیه بـه شـکل زیـر اسـت کـه تمـام 
سـناریوی مطـرح شـده در فـاز انباشـت، بـرای آن اتفاق 
افتـاده اسـت و گفتـه می شـود کـه بـازار در حـال حاضر 
در فـاز D قـرار دارد. در ایـن فاز چندین بـار مقاومت های 
سـرمایه گذاران  تـا  می شـوند  تسـت  شـده  شکسـته 
مطمئـن شـوند کـه فـروش بزرگـی در ادامـه راه وجـود 

نخواهـد داشـت.
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دیفـای بـه معنـی سیسـتم مالـی غیرمتمرکز اسـت. بازار 
مالـی سـنتی بـه شـدت متمرکـز اسـت. واژه متمرکـز در 
ایـن جـا بـه ایـن معناسـت کـه مسـئولین و بانک های 
مرکـزی دربـاره پول یک کشـور تصمیم می گیرنـد و آن را 
کنتـرل می کننـد. بـه عبارتـی کنتـرل جریانـات مالی یک 
کشـور بـه طـور متمرکـز در اختیـار مسـئولین آن کشـور 
اسـت. آن هـا تصمیـم می گیرند چقـدر پول چـاپ کنند، 

جریـان و عرضـه پول هـا چطـور باشـد و … . 
نیـز در سیسـتم مالـی حاکـم بـر دنیـا، اختیـار  مـردم 
دارایـی خـود را بـرای دریافت سـود به نهاد هایـی مانند 
بانک هـا می دهنـد. مشـکل چنین سیسـتمی این اسـت 
کـه کنتـرل آن بـه طـور متمرکـز در اختیـار افـراد خاصی 
اسـت و این متمرکز بودن، ریسـک خطرات ناشـی از آن 

را بسـیار بـاال می بـرد.

دیفای چیست ؟ 
بـه  و   Decentralized Finance کلمـه  مخفـف    DeFi
کـه شـامل  اسـت،  غیرمتمرکـز  مالـی  معنـای سیسـتم 
قرارداد هـای  پروتکل هـا،  دیجیتـال،  دارایی هـای 
هوشـمند و نرم افزار هـای غیرمتمرکـز بـر بسـتر بالکچین 

اسـت.
اجزای دیفای

در سـطح گسـترده، اجـزای دیفای همان اجـزای موجود 
در اکوسیسـتم های مالـی موجود هسـتند، بـه این معنی 
کـه آن هـا بـه ارزهـای پایـدار و مـوارد اسـتفاده بسـیار 
متنوعـی نیـاز دارنـد.در واقـع اجـزای دیفـای بـه صورت 
اسـتیبل کویـن و خدماتـی ماننـد مبـادالت رمزنـگاری و 

خدمـات وام دهـی در می آینـد.
قراردادهـای هوشـمند چارچوبـی را برای عملکـرد برنامه 
هـای  Defi  فراهـم می کننـد زیـرا در آن هـا شـرایط و 
سـرویس ها  ایـن  عملکـرد  بـرای  الزم  فعالیت هـای 
مالـی  اجـزای سیسـتم  تمـام  اسـت.  رمزگـذاری شـده 
و  دارنـد  تعلـق  نرم افـزاری  مجموعـه  بـه  غیرمتمرکـز 
مؤلفه هـای هـر الیـه، بـرای اجـرای یـک عملکـرد خاص 

در سـاخت یـک سیسـتم دیفـای هسـتند.
چهار الیه تشکیل دهنده دیفای

هـم  صفـر  الیـه  ایـن  بـه   : وفصـل(  )حـل  اول  الیـه 
گفتـه می شـود زیـرا ایـن الیـه، پایـه ای اسـت که سـایر 

کـه  می شـود  سـاخته  آن  روی  بـر  دیفـای  تراکنش هـای 
شـامل یـک بالک چین عمومـی و ارز دیجیتال بومـی یا ارز 

رمزپایـه آن اسـت.

الیـه دوم ) پروتـکل ( : پروتکل های نرم افزار، اسـتانداردها 
و قوانینـی هسـتند کـه بـرای اداره وظایف یـا فعالیت های 
خـاص نوشـته شـده اند، همچنیـن بـه مـوازات نهادهـای 
قواعـدی  و  اصـول  از  مجموعـه ای  ایـن  واقعـی،  دنیـای 
اسـت کـه همـه شـرکت کنندگان مربـوط بـه یـک صنعت 
معیـن توافـق کرده انـد که آن هـا را به عنوان پیش شـرط 
فعالیـت در ایـن صنعت رعایـت کننـد. پروتکل های دیفای 
قابلیـت همـکاری دارنـد، بـه ایـن معنـی کـه مـی تواننـد 
توسـط چندیـن نهـاد، همزمـان برای سـاخت سـرویس یا 
برنامـه اسـتفاده شـوند و گفتنـی اسـت کـه الیـه پروتکل 
می کنـد. فراهـم  دیفـای  اکوسیسـتم  بـرای  را   نقدینگـی 
الیـه سـوم ) برنامـه ( : همانطـور کـه از نـام آن مشـخص 
اسـت، الیـه برنامـه محلی اسـت کـه برنامه هـا رو به روی 
مشـتری قـرار دارنـد، ایـن برنامه هـا پروتکل های اساسـی 
را در سـرویس های سـاده، متمرکـز بـر مصرف کننـده جمـع 
ارز  اکوسیسـتم  رایـج در  کاربردهـای  کنند.بیشـترین  مـی 
ارزهـای  متمرکـز  غیـر  مبـادالت  ماننـد  شـده،  رمزنـگاری 
رمزنـگاری شـده و خدمـات وام، در ایـن الیـه قـرار دارنـد.
الیـه چهـارم ) تجّمـع ( : الیـه تجّمـع متشـکل از جمـع 
کننده هایـی اسـت کـه برنامه هـای مختلـف الیـه قبلـی را 
بـرای ارائـه خدمـات بـه سـرمایه گذاران متصـل می کنـد.
بـه عنـوان مثـال، آن هـا ممکن اسـت انتقـال پـول را بین 
ابزارهـای مالـی مختلـف بـرای بـه حداکثـر رسـاندن بازده 
انتقـال دهنـد. در یـک تنظیـم فیزیکـی چنیـن اقدامـات 
معامالتـی مسـتلزم انجام کارهـای اداری و هماهنگی قابل 
توجهـی اسـت، امـا یک چارچـوب مبتنـی بر فنـاوری باید 
امـکان  بـه معامله گـران  و  را همـوار کنـد  سـرمایه گذاری 
می دهـد تا به سـرعت بین خدمات مختلف جابجا شـوند. 
وام دادن و وام گرفتـن نمونـه ای از خدماتـی اسـت که در 
الیـه تجّمـع وجـود دارد و خدمـات بانکـی و کیف پول های 

رمزنـگاری شـده نمونه هـای دیگـری از آن هسـتند.

درآمد زایی از طریق دیفای
بـا اسـتفاده از برنامه هـای وام مبتنـی بـر اتریـوم، کاربران 
می تواننـد بـا وام دادن پـول یـا توکـن و ارزهـای  خـود 
ایجـاد  منفعـل  درآمـد  وام هـا،   بهـره  از  ایجـاد سـود  و 
کننـد. شـرکت در برنامـه هـای نظرسـنجی و مارکت هـای 
پیش بینـی، امـکان بازدهـی حتـی بیشـتر، امـا با ریسـک 
بیشـتر را دارد. دیفـای ایـن امـکان را برای کاربـران فراهم 
می کنـد تـا از قابلیـت وام گیـری دیفـای اسـتفاده کننـد و 
 بتوانند با اسـتفاده از آن وام، کارهای مختلفی انجام دهند.

)DeFi(معرفیحوزهدیفای
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معرفی چند پروژه :
چیـن لینـک )ChainLink( :  چیـن لینـک یـک اکوسیسـتم 
مالـی غیـر متمرکـز اسـت کـه بیشـتر بخاطـر قدرت دهـی بـه 
پروتـکل  می شـود.  شـناخته  اتریـوم  بالکچیـن  اوراکل هـای 
چین لینـک، بـه قراردادهـای هوشـمند اتریوم اجـازه می دهد 
تـا بـا امنیت کامـل به منابـع داده خارجـی متصل شـوند. به 
لطـف چین لینـک و توکـن آن، قراردادهـای هوشـمند بـدون 
نیـاز بـه مقام مسـئول مرکـزی قادر بـه فعالیت هسـتند. نماد 
 این ارز  Link اسـت و قیمت آن در حال حاضر 25 دالر اسـت.
پتانسـیل  بخاطـر  عمومـًا  کـه  اسـت  توکنـی  دای   :  DAI
سـرمایه گذاری آن خریـداری نمی شـود. توکـن دای بهتریـن 
اسـتیبل کوین در بازار اسـت. این ارز از یک سیسـتم مشوق و 
وثیقـه ای هوشـمند برای پایداری ارزشـش برابر بـا دالر آمریکا 
اسـتفاده می کنـد. بـا اینکـه دیگـر اسـتیبل کوین هـای بـازار 
بـرای پایـداری ارزش ارز مـورد نظر از یـک روش قدیمی )نظیر 
نگهـداری دالر آمریـکا در یـک حسـاب بانکی( بهـره می گیرند، 
امـا توکـن دای، از یـک سیسـتم منعطف تـر و مقیـاس پذیر تر 
اسـتفاده می کنـد. اگـر در کنار سـرمایه گذاری در حـوزه دیفای 
ارز  بـه دنبـال پوشـش ریسـک دارایی هـای خـود هسـتید، 

دیجیتال دای مناسـب اسـت.
صرافـی غیرمتمرکـز یونـی سـواپ )UniSwap(: یـک صرافـی 
غیـر متمرکـز اسـت کـه کامـاًل روی یـک قـرارداد هوشـمند 
اجـرا می شـود. یونـی سـواپ بـه کاربـران اجـازه می دهـد تا 
خـود  کیف پـول  داخـل  از  مسـتقیما  را  مشـهور  توکن هـای 
بـه  تریدرهـا  رسـاندن  بـرای  پروتـکل  ایـن  کننـد.  معاملـه 
نزدیک تریـن قیمـت بـازار، از مکانیسـمی بـه نـام بـازار، سـاز 
خـودکار، اسـتفاده می کند. نمـاد توکن آن UNI میباشـد که در 

حـال حاضـر قیمـت 30 دالر را بـه خـود گرفتـه اسـت.
کاوا )KAVA(: کاوا در واقـع یـک پلتفـرم خدماتـی مالـی غیر 
متمرکـز اسـت کـه منحصـرا روی وام دهی و وام گیـری ارزهای 
دیجیتـال تمرکز دارد. با اسـتفاده از پروتـکل کاوا، کاربران قادر 
به کسـب درآمـد از دارایی های دیجیتالی خود هسـتند. شـما 
بـا اسـتفاده از ایـن پلتفـرم میتوانیـد BNB های خـود را قفل 

کنید و سـود سـاالنه حـدود 40 درصـد دریافت کنید. 
مزیـت این پروژه شـرکت های بـزرگ و معتبری نظیر 
بایننـس و هیوبی اسـت کـه از آن حمایـت می کنند.

سخن پایانی 
دیفـای هنـوز در مرحلـه آغـاز تکامـل خـود اسـت 
در  دیفـای  قراردادهـای  در  موجـود  ارزش  کل  و 
حـال حاضـر 140 میلیـارد دالر اسـت.اگرچه ممکـن 
بـه  توجـه  قابـل  دیفـای  بـرای  کلـی  رقـم  اسـت 
نظـر برسـد، امـا الزم بـه ذکـر اسـت کـه بسـیاری از 
نشـانه های دیفـای از نقدینگـی و حجـم کافـی برای 
تجـارت در بازارهـای رمزنـگاری برخـوردار    نیسـتند. 
از  مملـو  همچنـان  دیفـای  اکوسیسـتم  همچنیـن 
و همچنیـن  اسـت  و هـک  زیرسـاختی  نامالیمـات 
بـه  کـه  دیفـای  هـای  زیرسـاخت  در  کالهبـرداری 
 سـرعت در حـال تکامـل هسـتند، نیـز وجـود دارد. 
عـالوه بـر این، بایـد بگوییم کـه ماهیت باز و نسـبتًا 
توزیـع شـده اکوسیسـتم مالـی غیرمتمرکز نیـز ممکن 
اسـت مقـررات مالی موجود را با مشـکل روبـرو کند. 
قوانیـن فعلـی بـر اسـاس ایـده حـوزه هـای قضایی 
هرکـدام  کـه  اسـت  شـده  تدویـن  جداگانـه  مالـی 
دامنـه  و  دارنـد  را  خـود  خـاص  قوانیـن  مجموعـه 
معامـالت بـدون مـرز دیفای سـواالت مهمـی را برای 
ایـن نـوع مقـررات ارائه مـی دهد. همچنین گذشـته 
از موفقیـت بیت کویـن، دیفـای بارزتریـن نمونـه از 
“قانـون، قانـون اسـت” مـی باشـد کـه آن قانـون ها 
از طریـق کدهـای تغییرناپذیـر نوشـته و اجـرا مـی 
شـوند.الگوریتم قرارداد هوشـمند با سـاختارهای الزم 
و شـرایط اسـتفاده بـرای انجـام معامـالت بیـن دو 
طرف رمزگذاری شـده اسـت، بـا این وجود، سیسـتم 
هـای نرم افـزاری بـه دلیـل عوامـل بسـیار متنوعـی 

می تواننـد از کار بیفتنـد.
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DEXEمعرفیپروژه

شـبکه DEXE، یـک پلتفرم معامالتی غیرمتمرکز اسـت که اسـاس کار 
آن بـر مبنـای ایـده کپـی کـردن معامـالت تحلیلگـران و معامله گران 
موفـق اسـت. تیـم این پـروژه افرادی هسـتند کـه از قبـل تجربه کار 
کـردن در زمینـه بالک چیـن را داشـته انـد، بـه همیـن دلیـل ضعـف 

موجـود در ایـن زمینـه را به خوبـی تشـخیص داده اند.  

نحوه کار پلتفرم : 
پلتفـرم دکسـی دو تجربـه کاربـری را پیـاده سـازی کرده اسـت. اول 
اینکـه کاربـر از طریـق پلتفـرم می توانـد معامـالت یـک کیف پـول 
مشـخص را کپـی کنـد و یـا اینکـه آمـار و رتبه هـای معامله گـر را 
در سـایت ببینـد و از طریـق سـاخت یـک قـرارداد هوشـمند شـروع 
بـه کپـی بـرداری از آن فـرد ناشـناس کنـد. کاربـر در هـر دو مـورد 
گفتـه شـده بـه هیـچ مشـکلی برخـورد نمی کنـد و فقط کافی اسـت 
ماننـد  باشـد  داشـته  موبایلـی  کیف پـول  یـا  دسـکتاپ  کیف پـول 

متامسـک یـا تراسـت ولـت.
در حالـت دوم، هنگامـی کـه کاربـر در یک قرارداد هوشـمند دکسـی 
سـرمایه گذاری می کنـد، سیسـتم یـک توکـن بـرای ایـن معامله گـر 
صـادر می کنـد کـه برابـر بـا ارزش دارایـی های سـرمایه گذاری شـده 
توسـط کاربـر اسـت. در این حالـت، معامله گر با سـرمایه گذاری کاربر 
شـروع بـه معاملـه می کنـد. از سـوی دیگـر کاربـر، توکـن معامله گـر 
مـورد نظـر را دارد کـه می توانـد آن را در کیف پول خود نگـه دارد، به 

آدرس دیگـری بفرسـتد، آن را هدیـه دهـد و غیره.
معامله گـر پـس از مـدت زمان مشـخصی حجـم وجوه قابـل معامله 
افزایـش  نیـز  کاربـر  توکـن  ارزش  بنابرایـن  دهـد  مـی  افزایـش  را 
می یابـد. کاربـر ایـن توکـن را داوطلبانه به قرارداد هوشـمند دکسـی 
منتقـل می کنـد و در ازای آن دارایـی و سـود حاصـل از معامله گـر را 

دریافـت می کنـد.
چرا DEXE ؟ 

اکوسیسـتم دیفـای اخیرًا نرخ رشـد قابل توجهی داشـته اسـت. این 
اتفـاق باعـث بـه وجـود آمـدن بانک هـای غیـر متمرکـز و پروژه های 
مختلـف در زمینـه وام، بیمـه و غیره شـده اسـت. با این حـال، هنوز 
ابـزار کافـی بـرای مدیریـت سـرمایه غیرمتمرکز وجـود ندارد. شـبکه 
DeXe طراحـی شـده اسـت تـا ایـن خـالء را با یـک محصـول ترید 

اجتماعـی غیرمتمرکز پـر کند.
خودمختـار  )سـازمان   DAO اصـول  اسـاس  بـر    Dexe.network

غیرمتمرکـز( عمـل می کند. این بدان معناسـت کـه کاربران 
در ایـن شـبکه تمـام معامالت مالی کـه از طریـق کیف پول 
شـخصی انجـام می شـود را کامـاًل تحـت کنتـرل دارنـد و 

هیـچ شـخص ثالثـی در رونـد کار دخالـت نمی کنـد.
ضـرورت وجـود چنیـن ابـزار مدیریـت پـول، کـه امـن و 
غیرمتمرکز باشـد، مشـخص و غیرقابل انکار اسـت. دکسـی  
فرصتـی را بـرای هـر کاربـر فراهـم می کنـد تـا بـا خیـال 
راحـت در یـک محیـط غیرمتمرکـز سـرمایه گذاری کنـد، و 
فقـط بـا اسـتفاده از کیف پـول خـود خطرهـا و امـور مالی 
را کنتـرل کنـد. پروژه دکسـی از تیـم خوبی برخوردار اسـت 
کـه تجربـه کار در حـوزه معامـالت را دارنـد و از طرفـی این 
پـروژه اقدام بـه همکاری بـا صرافی های مطـرح و معروف 
برنـده آن هـا  بـرگ  ایـن خـود می توانـد  کرده اسـت کـه 
باشـد. سـرمایه گذارانی کـه روی این پـروژه سـرمایه گذاری 
بـه جـای  از خـود  بـازار  کرده انـد هـم سـابقه خوبـی در 
بـاال  پتانسـیل  بـا  پروژه هـای  گذاشـته اند و معمـواًل روی 

داشـته اند.  سـرمایه گذاری 
نتیجه گیری 

 etero , coibmatic در حـال حاضر پلتفرم های زیادی نظیر
alpha finance, بـرای بحـث کپـی تریدینگ وجـود دارند، 
امـا نکتـه قابـل توجه، خالقیت و برتری دکسـی نسـبت به 
آن هاسـت کـه توانسـته هـم از صرافی هـای متمرکـز و هم 
از صرافی هـای غیرمتمرکز اسـتفاده کند. نکتـه دوم در مورد 
ایـن پـروژه کم ریسـک بـودن آن اسـت، یعنی سـرمایه فرد 
همـواره در کیف پـول او نگهـداری میشـود و خطـری بـرای 
دارایی هـای او وجـود ندارنـد و از طرفـی تمـام پارامترهای 
مربـوط بـه ریسـک پذیـری و ریسـک گریـزی در معامالت 
نکته ایـی  تنهـا  می شـود.  تنظیـم  شـخص  خـود  توسـط 
کـه بایـد در مـورد ایـن توکـن مدنظـر قرارگیـرد توکنومیک 
پر ریسـک آن اسـت. برنامـه آزاد سـازی بـه شـکلی اسـت 
کـه سـال اول بخـش زیـادی از توکـن هـا آزاد می شـود و 
ایـن می توانـد قیمـت را کاهـش دهـد. البتـه در صورتـی 
کـه نسـخه اصلی شـبکه راه انـدازی شـود و به طـور کامل 
ایـده اجرا شـود جذابیـت آن می توانـد به حدی باشـد که 

ریسـک آزادسـازی توکـن را نادیـده گرفت.
در زیـر نمـودار پیش بینـی قیمـت توکـن دکسـی را در چند 

مـاه آینـده می بینم. 
بدیهـی اسـت که ایـن نمـودار نباید معیـار سـرمایه گذاری 
قـرار گیـرد و داده ها صرفًا بر اسـاس الگوریتم های ماشـینی 

از سـایت walletinvestor بدسـت آمده است.

96.500.00

33 میلیون دالر

3.300.300

Binance,Gate.io,MEXC

۱۳ دالر

تعداد لک توکن ها

ارزش بازار

تعداد توکن در گردش

بازار ها

قیمت فعلی

اطالعات بازار
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 Synthetix Network Token   SNX
مالـی  امـور  بی شـمار حـوزه  پروتکل هـای  میـان  در 
غیر متمرکـز یـا  DeFi، برخـی از پلتفرم هـا بـه دنبـال 
ایـن حـوزه  پیشـبرد  بـرای  نویـن  راه کارهـای  ارائـه 
هسـتند. یکـی از ایـن پروتکل ها، سـینتتیکس نتورک  
دارایی هـای  صـدور  امـکان  سـینتتیکس  دارد.  نـام 
مصنوعـی بـه نمایندگـی از ارزهـای دیجیتـال، ماننـد 
بیت کویـن یـا اتریـوم، ارزهای فیـات، کاالهـا و دیگر 
شـبکه  توکـن  می کنـد.  امکان پذیـر  را  دارایی هـا 
سـینتتیکس )Synthetix Network Token( کـه بـه 
اختصـار رمـز ارز SNX نـام دارد، بـه عنـوان وثیقـه 
بـرای ایجـاد ایـن دارایی های مصنوعـی در نظر گرفته 
می شـود کـه اگـر در قـرارداد هوشـمند قفـل شـود، 
امـکان صـدور سـینت ها )Synth( را فراهـم می کنـد.
با دقـت بـه نمودار تکنیـکال ایـن ارز می بینیم که روی 
خـط رونـد صعودی خود در حال پیشـروی اسـت. در 
صورتـی کـه بتوانـد مقاومـت مهم پیشـروی خـود را 
رو بـه بـاال بشـکند و بـاالی آن تثبیت دهـد می توان 
محـدوده  در  بعـدی،  مقاومـت  تـا  حرکـت   انتظـار 

23 دالر، را داشت.

CHILIZ   CHZ
چیلیـز )CHZ( یـک ارز دیجیتـال مبتنی بـر طرفداری 
اسـت که شـامل تعامل طرفـداران ورزش در بالکچین 
چیلیـز می شـود. در بسـتر Socios.com، ایـن ارز بـه 
عنـوان یـک ارز دیجیتـال بومـی مـورد اسـتفاده قرار 
می تواننـد  دوسـتان  ورزش،  آن  در  کـه  می گیـرد 
توکن هـای طرفـداری تیم هـای خـود را بـا اسـتفاده 
از کویـن چیلیـز خریـداری کننـد. بـا اخبـاری کـه بـه 

تازگـی از تیم هـای فوتبـال و توکن های طرفـداری به گوش 
می رسـد، پیش بینـی می شـود ایـن ارز رشـد خوبی داشـته 
باشـد. همانطـور کـه در نمودار مشـخص اسـت بـه تازگی 
یـک مقاومت قوی شکسـته شـده اسـت و اکنـون در حال 

پولبـک به آن اسـت.

ThorChain   RUNE
صنعـت  ارزهـای دیجیتـال نیازمنـد یک صرافـی دیجیتال 
غیرمتمرکـز بـود، محلی کـه نقدینگـی زیـادی در آن وجود 
داشـته باشـد و هرکـس بتوانـد بـه آن متصـل شـده و از 
بایـد  ایـن هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای  کنـد.  اسـتفاده  آن 
از یـک شـبکه بالکچیـن اسـتفاده شـود. شـبکه ای کـه بـه 
سـایر شـبکه های بالکچین متصل شـود و بتوانـد اطالعات 
خـارج شـبکه خـود را بـا سـرعت قابـل قبـول منتقـل کند. 
THORChain یکـی از همیـن شـبکه ها در بـازار ارزهـای 
دیجیتـال اسـت. تورچیـن یـک صرافـی غیرمتمرکز اسـت. 

کـه توانسـته جایـگاه خوبـی در ایـن صنعـت پیـدا کند.
ایـن ارز بـا شکسـت سـقف مـوج 1 خـود، شـروع مـوج 
صعـودی جدیـد را تأییـد کـرد و در صـورت پولبـک بـه 
مـوج  تکمیـل  بـرای  می توانـد  مقاومـت شکسـته شـده 
 3 صعـودی تـا مقاومـت نشـان داده شـده، در محـدوده

14 دالر، رشدی را تجربه کند.

Equalizer   EQZ
اکوالیـزر اولیـن بـازار اختصاصـی وام سـریع اسـت کـه بر 
اسـاس زیرسـاخت چند زنجیره ای سـاخته شـده اسـت و 
می توانـد تقاضـای فزاینـده وام و اسـتقراض غیر متمرکـز را 
کنتـرل کنـد. ایـن توکـن کـه بـه تازگی از یـک رونـد نزولی 
خـارج شـده اسـت در حال حاضـر نمودار خوبـی دارد و در 
هفته هـای گذشـته نیـز فعالیـت ایـن ارز در حـوزه دیفـای 

افزایـش یافته اسـت.

واچلیست
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رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها 

رویدادهایمهمآینده

رويداد هاي مهم اقتصادي

دوشنبه 1 شهریور

سه شنبه 2 شهریور

پنج شنبه 4 شهریور

دوشنبه 1 شهریور

پنج شنبه 4 شهریور

جمعه 5 شهریور

00.30

14.00

 -

13.45

14.30

14.00

Lisk )LSK(

اسم

600 میلیون دالر

ارزش بازار

%7

رشد 7 روزه 

%32

رشد 30 روزه

2 شهریور

تاريخ

انتقال نسخه 3 شبکه اصلی

توضيح رويداد

Vulkania )VLK(8 شهریور406%51%16 میلیون دالر راه اندازی ورژن آلفا پلتفرم

Verge )XVG(6 شهریور70%30%560 میلیون دالر هاوینگ )نصف شدن پاداش استخراج(

Plain )PI(

Secret )SCRT(

8 میلیون دالر

220 میلیون دالر

%13

%3

%66

%62

8 شهریور

9 شهریور

فعال سازی کراس چین با اتریوم

ارتقاء شبکه اصلی

Newscrypto )NWC(2 شهریور15%2%100 میلیون دالر
ایردراپ برای کسانی که توکن nwc در کیف پول خود 

نگهداری کرده باشند.

Trias Token )TRIAS(8 شهریور100%5 %35 میلیون دالر فعال کردن الیه قرارداد های هوشمند

Safemoon )SAFEMOON(6 شهریور30 %28 %1.2 میلیارد دالر راه ندازی کیف پول اختصاصی

Kucoin Token )KCS(

Bitcoin SV )BSV(

890 میلیون دالر

3.2 میلیارد دالر

%3

%6

%4

%30

9 شهریور

9 شهریور

آزاد سازی 70 میلیون توکن

BSV کنفرانس بالک چین

ساعت تاریخ

انتشارشاخص مدیران خرید )پی ام آی( بانک جیبون ژاپن

شاخص توليد Richmond Fed آمریکا

سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول – آمریکا 

انتشارشاخص مدیران خرید )پی ام آی( آمریکا

شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه آمریکا

 Powell سخنرانی رییس فدرال رزرو




