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

پرداخت.

الگوی پیش بینی قانون توانی
الگوی قانون توانی که بر اساس 
یک مقاله علمی از برگر به دست 
آمده است، یکی از جذاب ترین 
قیمت  بینی  پیش  الگوهای 
آن  مبنای  که  است  بیت کوین 
و  لگاریتمی  اعداد  اساس  بر 

رگرسیون خطی است.

واچ لیست
ارزهایــی  بخــش  ایــن  در 
ــا  ــران م ــر تحلیلگ ــه از نظ ک
فاندامنتــال  موقعیــت  در 
قــرار  جــذاب  تکنیــکال  و 
ــی  ــت بررس ــد، جهــ گرفته ان
به سرمایـه گـذاران، معـــرفی 

. د می شــو

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

 NFT معرفی حوزه
بـــخشــی   NFT حـــوزه 
بالک چینی  فعالیت های  از 
هستند که توانسته اند جایگاه 
تثبیت  زمینه  این  در  را  خود 
به  شماره  این  در  ما  کنند. 
بررسی این حوزه و پروژه هایی 
می کنند  کار  زمینه  این  در  که 

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
بررسی  به  بخش  این  در 
و  اتریوم  بیت کوین،  نمودار 
پرداخته ایم  آن ها  دامیننس 
نیز  دالر  شاخص  مورد  در  و 
بحث خواهیم کرد. در نهایت 
مورد  را  آنچین  داده های 

تحلیل قرارخواهیم داد.

Rarible معرفی پروژه
در این بخش به بررسی یک پروژه 
محبوب در این زمینه می پردازیم. 
Rarible  یک بازار آزاد NFT است 
 NFT که کاربران در آن می توانند
به  را  آن  و  بسازند  را  های خود 

فروش برسانند.
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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 ــه در خدم ــتند ک 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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غیرقانونـی  تکثیـر  بـا  مقابلـه  بـرای  اتریـوم  از  مایکروسـافت 
می کنـد. اسـتفاده  خـود  محصـوالت 

مایکروسـافت، غـول حـوزه فنـاوری جهـان، اعالم کرد سیسـتمی 
را بـر بسـتر بـالک چیـن اتریـوم پیاده سـازی کـرده اسـت تـا به 
کمـک آن بتوانـد بـا تکثیـر و توزیـع غیرقانونی محصـوالت خود 

کند. مقابلـه 

دونالد ترامپ ارزهای دیجیتال را فاجعه نامید.
دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهور سـابق آمریـکا، در مصاحبـه اخیر 
خـود بـا فاکـس بیزینـس، به سـؤالی در مـورد ارزهـای دیجیتال 
پاسـخ داد. وی نظـر خـود را در ایـن رابطـه ایـن گونـه عنـوان 
کـرد: »مـن ارز ایاالت متحـده آمریکا را دوسـت دارم، امـا به نظر 
مـن سـایر ارزهـا ]دیجیتـال[ فاجعـه ای هسـتند کـه در آینده رخ 
خواهنـد داد.« وی همچنیـن در ادامـه افـزود: »آن هـا ]ارزهـای 
دیجیتـال[ ممکن اسـت تقلبی باشـند. چـه کسـی می داند آن ها 
چـه هسـتند؟ مطمئنـًا آن هـا چیـزی هسـتند کـه مـردم اطـالع 

کمـی درباره  شـان دارنـد.« 

پمپلیانـو: خـروج وسـترن یونیون از افغانسـتان نشـان داد جهان 
بـه بیت کوین نیـاز دارد.

آنتونـی پمپلیانـو، سـرمایه گذار سرشـناس بازار ارزهـای دیجیتال، 
از  یونیـون  وسـترن  مالـی  خدمـات  شـرکت  خـروج  می گویـد 
افغانسـتان بعـد از بـه قدرت رسـیدن طالبان نشـان داد جهان به 
بیت کویـن نیازمنـد اسـت. پمپلیانو افـزود مـردم می توانند برای 
انتقـال پـول از بیت کویـن اسـتفاده کننـد و انجـام آن از طریـق 
شـبکه الیتنینـگ تقریبـًا هیـچ هزینـه ای نـدارد. او همچنیـن بـه 
افـرادی کـه در شـرکت های انتقـال پـول همانند وسـترن یونیون 
سـرمایه گذاری کرده انـد، توصیـه کـرد سـریعًا سـرمایه خـود را از 

این گونـه شـرکت ها خـارج کننـد.

وزیـر جدیـد اقتصـاد: پـول دیجیتـال ملـی شـفافیت ایجـاد 
می کنـد.

احسـان خانـدوزی، وزیـر امـور اقتصـاد و دارایـی دولـت، در 
بالک چیـن،  کـه  کـرد  اعـالم  اسـالمی  بانکـداری  همایـش 

رجبـی مشـهدی : ایـران در بیـن شـش کشـور اول اسـتخراج ارز 
دیجیتـال قـرار دارد / مراکـز غیـر مجـاز اسـتخراج رمـز ارز علـت 

اصلـی خاموشـی ها بـود.
مصطفـی رجبی مشـهدی، معاون شـرکت تولید، انتقـال و توزیع 
نیـروی بـرق،در مصاحبـه اخیر خـود اعالم کـرد که ایـران در بین 
شـش کشـور بزرگ اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال قـرار دارد و این 
در حالـی اسـت کـه بیشـتر ایـن اسـتخراج بـا اسـتفاده از بـرق 

انجـام می گیرد. غیرمجـاز 

ایالـت تگـزاس ارزهـای دیجیتـال را بـه صـورت قانونی 
به رسـمیت شـناخت.

دو الیحـه تصویـب شـده بـا هـدف گسـترش پذیـرش 
ارزهـای دیجیتـال و بالک چیـن، اکنـون در ایالت تگزاس 
به شـکل قانون درآمده اند. لوایـح ۴۴۷۴ و ۱۵۷۶ مجلس 
تگـزاس کـه در مـاه مـه، توسـط هـر دو حـزب مجلـس 
قانون گـذاری ایـن ایالـت تصویب شـده و در مـاه ژوئن 
توسـط گرگ ابـوت، رئیس مجلس به امضا رسـیده بود، 
از روز ۱ سـپتامبر رسـمًا به صـورت قانـون به اجـرا درآمد. 
الیحـه ۱۵۷۶ بـه ایجـاد یـک گـروه کاری بالک چیـن در 
تگـزاس و الیحـه ۴۴۷۴ به شناسـایی ارزهـای دیجیتال، 

تحـت قوانیـن تجـاری مربوط می شـود.

حجـم معامـالت توکن هـای غیرمثلـی به بیـش از ۲ میلیـارد دالر 
در ماه رسـید.

حجـم معامـالت ماهانه توکن هـای غیرمثلـی )NFT( از ۲ میلیارد 
دالر عبـور کـرده و رکـورد جدیـدی را بـه ثبـت رسـانده اسـت. 
آثـار  افزایـش محبوبیـت  تـازه نشـان می دهـد کـه  داده هـای 
هنـری دیجیتـال یکـی از دالیـل اصلـی رشـد حجم معامـالت در 

یـک مـاه گذشـته بوده اسـت.

چیـن از یـوان دیجیتـال در معامـالت بـازار آتی اسـتفاده 
اسـت. کرده 

بـه گزارش کوین دسـک، بـورس کاالی دالیان چیـن اخیرًا 
بـرای پرداخـت هزینـه نگهـداری از محصـوالت خـود بـه 
یکـی از انبارهـای توزیع کاال در شـهر دالیان چیـن، از یوان 
دیجیتـال اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن اولیـن باری اسـت 
کـه بـه نوعـی از یـوان دیجیتـال در بـازار معامـالت آتـی 
چیـن اسـتفاده می شـود. همان طـور کـه در گـزارش ایـن 
رسـانه چینـی آمـده اسـت، تراکنش هـای بیـن بانکی که 
در آن هـا از یـوان دیجیتـال اسـتفاده می شـود، کارآمدتـر 
انجام می شـوند، کارمزدشـان صفر اسـت و گزینـه ای برای 

پرداخـت آنـی هـم دارند.
بـا شـروع سـال ۲۰۲۱ چندیـن طـرح آزمایشـی مربـوط به 
یـوان دیجیتـال در بخش هـای مختلـف چیـن از جملـه 

ژیونـگان و شـنزن بـه اجـرا در آمـد.
در جریـان المپیـک زمسـتانی ۲۰۲۲ هـم که قرار اسـت در 
پکـن برگزار شـود، بازدیدکنندگان خارجـی می توانند بدون 
نیـاز به ایجـاد حسـاب در بانک های داخلی این کشـور، از 

یـوان دیجیتـال در پرداخت هـای خود اسـتفاده کنند.

کمیسـیون SEC، تحقیقـات از صرافـی یونـی سـواپ را 
کرد. آغـاز 

کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار آمریـکا )SEC( تحقیـق 
و بررسـی دربـاره آزمایشـگاه های یونـی سـواپ، شـرکت 
توسـعه دهنده صرافـی غیـر متمرکـز رمـز ارز UniSwap را 
آغـاز کـرده اسـت. بر اسـاس گـزارش وال اسـتریت ژورنال، 
کمیسـیون SEC بـه دنبـال کسـب اطالعـات دربـاره نحوه 
اسـتفاده سـرمایه گذاران از این پلتفرم و بازاریابی آن است. 
در همیـن حـال سـخنگوی یونـی سـواپ به وال اسـتریت 
ژورنـال گفتـه اسـت کـه ایـن شـرکت متعهـد بـه رعایـت 
قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر این صنعـت اسـت و هرگونه 
اطالعـات را کـه ممکـن اسـت در انجـام ایـن تحقیـق بـه 
قانون گـذاران کمـک کند، در اختیـار آن ها قـرار خواهد داد.

برگزیدهاخبار

امـکان  دیجیتـال  ارزهـای  و  هوشـمند  قراردادهـای 
بی نظیـری بـرای شـفافیت، مبـارزه بـا پول شـویی و 
فـرار از مالیـات را در اختیـار نهادهـا قـرار می دهـد.
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

جاسـتین سـان: بنیان گـذار بیت تورنـت از همـکاری شـبکه 
تـرون بـا بیت تورنت و راه انـدازی پروتـکل بیت تورنت چین 
خبـر داد. ایـن پـروژه اولیـن پروتکل مقیاس پذیـر ناهمگون با 
قابلیت همکاری میـان زنجیره ایی در حوزه بالکچین می باشـد.

 : نوشـت  توئیتـی  در  بایننـس  مدیرعامـل  ژائـو:  چانـگ 
»سـرمایه گذاری کـردن ریسـک دارد. سـرمایه گذاری نکـردن 
هـم ریسـک دارد و شـما نمی توانیـد در ایـن دنیـا ریسـک 
کـردن را متوقف کنیـد. درباره مدیریت ریسـک یاد بگیرید.« 
و در پایـان، لینـک مقالـه آکادمـی بایننـس در مـورد ایـن 

)academy.binance.com( داد.    قـرار  را  موضـوع 

PlanB در توییتـی گفـت بـر اسـاس مـدل S2F بیت کویـن 
از  دیـد.  را خواهـد  قیمـت صـد هـزار دالر  کریسـمس،  تـا 
طرفـی براسـاس داده هـای درون شـبکه ایی نقطه هـای قرمـز 
روی نمـودار هنـوز اتفـاق نیفتـاده اسـت و ایـن یعنـی چرخه 

صعـودی فعلـی هنـوز ادامـه دارد.

مـون کارل: بیت کویـن نسـبت بـه بانک هـا در دسـترس تر 
آزادی اسـت. اسـت. بیت کویـن، 

الرک دیویـس ،تحلیلگـر بـازار رمزارزهـا: نکتـه نهایـی مهـم ! نیاز 
نیسـت در باالتریـن نقطـه ممکـن ارزهـای خـود را بفروشـید 
تـا ثروتمنـد شـوید، امـا نیاز اسـت در بعضـی نواحی اقـدام به 
فـروش کنیـد و اطمینال حاصل کنید که برای ایـن کار آماده اید. 
فقـط برخـی ارزهـا بـرای نگهـداری بلندمـدت مناسـب اند. پلن 

فـرار خـود را آماده داشـته باشـید.

سـرمایه گذاری  صنـدوق  عامـل  مدیـر  ساننشـین:  مایـکل 
GrayScale بـا توئیـت کـردن تبلیغات این شـرکت در فرودگاه ها 
بـه ایـن نکتـه اشـاره داشـته کـه ایـن صنـدوق در حـال تبلیغات 

گسـترده بـرای جـذب سـرمایه ی بیشـتر اسـت.

مایکل سـیلور )مدیرعامل شرکت سـرمایه گذاری ماکرواستراتژی(: 
اگـر سـال گذشـته طـال را انتخـاب می کـردم یـک اشـتباه چنـد 
میلیـارد دالری اتفـاق می افتاد. تشـخیص مشـکل کمکی نمی کند 

اگـر شـما راه حل مناسـب را انتخـاب نکنید.
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بیت کویـن: جفـت ارز  BTC/USDT بعد از مدتی 
درگیـری بـا خـط میانی کانـال جاری، یـک حرکت 
صعـودی را اسـتارت زد و بـه نظـر می رسـد بتواند 
تـا سـقف کانـال حرکـت خـود را ادامـه دهـد. در 
صورتـی کـه قیمـت بتوانـد باالی سـقف کانـال در 
محـدوده 52000 دالر تثبیـت دهـد، مـی تـوان به 
ادامـه رونـد صعـودی بیت کویـن امیـدوار شـد. با 
توجـه بـه واگرایـی قیمـت بیت کویـن بـا RSI در 
سـه سـقف قبلـی زده شـده، در صورتی که سـقف 
کانـال بتوانـد قیمـت را برگرداند و زیـر خط میانی 
کانـال تثبیـت دهد، بیت کویـن وارد فـاز اصالحی 
شـده و می توانـد تا کف کانال در محـدوده 38000 
دالر اصالحـی را تجربـه و سـپس مجـدد حرکـت 

صعـودی خـود را شـروع کند.

دامیننـس تتـر: دامیننـس تتر در حـال حاضر 

و خـط  مهـم  اسـتاتیک  یـک حمایـت  روی 

میانـی کانـال بلنـد قـرار دارد. اگـر دامیننـس 

تتـر روی ایـن ناحیـه حمایـت شـود و یـک 

حرکـت صعـودی را شـروع کند بـه این معنی 

اسـت کـه درصـد بیشـتری از ارزش کل بـازار 

بـه تتـر اختصـاص داده شـده و احتمـال این 

کـه شناسـایی سـود در بـازار اتفـاق بیافتـد و 

کمـی اصـالح را طـی چنـد هفتـه پیـش رو 

تجربـه کنیـم، بـاال مـی رود. در صورتـی کـه 

ایـن حمایـت از دسـت بـرود و دامیننس تتر 

کمـاکان نزولـی شـود بـه ایـن معناسـت کـه 

بـازار تمایلـی بـرای شناسـایی سـود روی تتـر ندارد و سـهم تتـر از بـازار کم می شـود و می توان بـه ادامه رونـد صعودی 

بـازار امیـدوار بود.

حـال  در   ETH/USDT ارز  جفـت  اتریـوم: 
حاضـر به خـط میانی یک کانـال میان مدت 
برخـورد کـرده و واکنش نشـان داده اسـت. 
انتظـار مـی رود در صورتـی که نتوانـد از این 
سـطح عبور کنـد تا کف کانـال، اصالحـی را تجربه 
کنـد و ادامه حرکت صعـودی را می توانـد از 3600 
دالر شـروع و حداقـل تـا ATH ، حرکتـش را 
ادامـه دهـد. در صورتـی کـه اتریـوم توسـط 
کانـال خـود حمایت نشـود و قیمـت بتواند 
زیـر آن تثبیـت دهـد، رونـد اصالحـی کوتاه 
تـا  می توانـد  و  می شـود  شـروع  مدتـی 
حمایـت 3300 و سـپس 3000 دالر،  نـزول را 

کند. تجربـه 

تـحلــیلتکـــنیکالبـــازار
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در  اتریـوم  دامیننـس  اتریـوم:  دامیننـس 
تایـم فریـم روزانـه ، الگـوی فنجان تشـکیل 
 ۲۰.۳۴ مقاومـت  حاضـر  حـال  در  و  داده 
کـه همـان دهانـه ی فنجـان می باشـد، بـه 
شـدت مهـم اسـت و بیش از سـه بـار این 
سـطح تسـت شـده و موفق به عبـور از آن 

است.  نشـده 
در صورتـی کـه نتوانـد از ایـن سـطح عبور 
کنـد تـا سـطح ۲۳.۶ فیبوناچـی یعنی عدد 
۱۸.۱۶ و در بدتریـن حالـت تـا سـطح ۳۸.۲ 
یعنـی ۱۶.۸۷ احتمـال اصـالح وجـود دارد. 

بـرای شکسـت ایـن ناحیـه نیـاز بـه حجم 
باالتـری می باشـد کـه تا االن محقق نشـده 

اسـت. در صورتـی کـه شکسـت بـه همراه حجـم همراه باشـد تارگت ۲۳.۶ و سـپس ۲۴.۵۶ اهـداف بعـدی خواهد بود. 
از دیـدگاه CCI هـم، یـک اصـالح موقـت در پیش اسـت. از دیـدگاه CCI هر زمـان که ترند الین ما شکسـته شـود، وارد 

فاز اسـتراحت خواهیم شـد .

شـاخص قدرت دالر )DXY( : شـاخص قدرت 
دالر  بـه مـدت یـک مـاه در ناحیـه 91.8 الـی 
93.2 در حـال نوسـان بـود، در صورتـی کـه 
ایـن شـاخص بتوانـد فراتـر از مقاومـت مهم 
 B 93.2 قـرار بگیـرد می توانـد در قالـب مـوج
تـا محـدوده 94.4 رشـد کند، اما اگـر زیر 91.8 
تثبیـت شـود می توانـد ریـزش بیشـتری را تا  

محـدوده 90 تجربـه کند.
بـه نظـر می رسـد رونـد  کلـی ایـن شـاخص 
نزولـی اسـت و رشـد هایی کـه در کوتاه مدت 
رخ می دهـد بخشـی از  ایـن رونـد اسـت و 
نبایـد بـه عنـوان صعـود در نظر گرفته شـود.

شـکل  در  کـه  همان طـور  مارکـت:  توتـال 
مشـخص شـده، رونـد در یـک کانـال بلنـد 
مـدت روزانـه قـرار دارد کـه در حـال حاضـر 
می باشـد .  کانـال  میانـی  بـه خـط  نزدیـک 
مهم تریـن مقاومـت پیـش رو سـقف قبلـی 
دقیقـًا  کـه  می باشـد   ۲.۵۸۰ عـدد  یعنـی 
منطبـق بـر خـط میانـی کانـال می باشـد. از 
دیـدگاه فیبوناچـی ناحیـه ۶۱.۸ بسـیار مهـم 
اسـت کـه همانطـور در شـکل پیداسـت از 
ناحیـه مـورد نظـر برگشـت داشـته 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، رفتـار فروشـندگان و خریـداران، رفتار ماینر هـا و هر 

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

 NVT شـاخص  جـذاب شـدن  بـه  قبـل  گـزارش  در 
ایـن  کاهـش  کـه  کردیـم  پیش بینـی  و  پرداختیـم 
شـاخص باعث خریـد سـازمان ها و معامله گران شـده 
و ایـن خرید هـا باعـث افزایـش قیمـت می شـود.در 
حـال حاضـر می بینیـم کـه شـاخص NVT در حـال 
افزایش اسـت و هنوز به سـقف خود نرسـیده اسـت، 
بنابرایـن انتظـار اصـالح سـنگین را از بـازار نداریـم. برای 
اینکه شـاخص NVT کاهش یابد دو حالت وجود دارد، در 
حالـت اول  بایـد قیمت کاهش یابد، اما در حالت دوم که 
شـاهد افزایش قیمت هسـتیم، باید تراکنش های شبکه 
افزایـش یابـد تـا NVT همچنـان نشـانگر جذابیـت 
شـبکه باشـد. در صورتـی کـه هیـچ یـک از ایـن دو 
حالـت اتفـاق نیفتد این شـاخص افزایـش یافته و به 

اصـالح قیمتـی نزدیـک تـر می شـویم.

بـا بررسـی نمـودار حجـم معامـالت بـاز قرارداد هـای 
آتـی می بینیـم کـه حجـم ایـن قرارداد هـا افزایـش 
داشـته اسـت امـا نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت که 
معنـای  بـه  لزومـًا  قراردادهـا  ایـن  حجـم  افزایـش 
بـاز شـدن قراردادهـای جدیـد نیسـت بلکـه بخـش 
زیـادی از ایـن افزایش حجـم حاصـل افزایش قیمت 
ایـن نمـودار  بیت کویـن بـوده اسـت. نکتـه منفـی 
زمانـی اسـت که ایـن قرارداد ها بسـته شـده و باعث 

ایجـاد فشـار فـروش در بـازار شـوند.

شـاخص aSOPR در هفته ایـی که گذشـت تغیـرات مثبتی 
داشـت و ایـن تغییـرات را میتـوان در سـه حالـت توضیح 

داد.
از  بخشـی  می یابـد  افزایـش  قیمـت  کـه  زمانـی   .1
معامله گـران بـه دلیـل تـرس از نزولـی شـدن بـازار اقـدام 
بـه فـروش می کننـد کـه باعـث شناسـایی سـود در بـازار 

. د می شـو
2. زمانـی کـه aSOPR باالتـر از یـک اسـت یعنـی بازار سـود  
ده بـوده اسـت و نشـانگر افزایـش تقاضـا در بـازار اسـت 
کـه می توانـد شـروعی بـرای یک فـاز صعـودی کوتاه مدت 

. شد با
3. همان طـور کـه در نمودار مشـخص اسـت هـر زمانی که 
ایـن شـاخص به عـدد یـک نزدیـک می شـود تمایـل بازار 
بـه خریـد بیشـتر شـده و معامله گـران بـه دنبـال فرصـت 
خریـد در قیمت هـای پایین تـر هم زمـان بـا حفظ سـرمایه 

خواهنـد بود.

در نسـخه های قبـل بولتـن خبری تحلیلـی کویـن پالس در 
مـورد حـوزه DeFi و جذابیـت ایـن حـوزه بـه طـور کامـل 
صحبـت کردیـم و ایـن حـوزه را از نظر جذابیـت و توانایی 

توسـعه مورد بررسـی قـرار دادیم.
نمـودار بـاال ارزش دالری قفـل شـده در حوزه DeFi  اسـت 
کـه افزایش چشـم گیری داشـته و به عـدد ۱۷۰ میلیارد دالر 

رسـیده است.

onchainتحلیل
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 )BTC( لگاریتمـی بـه تاریخچـه کامـل قیمـت بیت کویـن
مـی پـردازد . و مـدل پیش بینی آینـده قیمـت بیت کوین 
Power Law Corridor )PLC( را مـدل قانـون توانی یـا

می نامد.
در تصویـر زیـر ناحیـه سـبز، سـطح پیـش بینـی کمتریـن 
قیمـت اسـت و ناحیـه بزرگتـری اسـت. در صورتـی کـه 
ناحیـه قرمـز بـاال، ناحیـه بیشـترین قیمـت اسـت و نازک 

اسـت. تر 

 

در نمـودار دیگـری از قیمـت بیت کویـن کـه در خط هـای 
لگاریتمـی محصـور شـده اسـت مدل LGC نتایـج جالبـی 
را نشـان می دهـد. طبـق ایـن نمـودار و گفته هـای برگـر 
قیمـت بیت کویـن بیـن سـال های 2021 و 2028 بـه صـد 
هـزار دالر مـی رسـد و بعـد از سـال 2028 هرگـز بـه زیـر 

قیمـت صـد هـزار دالر نخواهـد آمـد.
برگـر در ادامـه بـر اسـاس همیـن الگـو توضیـح می دهـد 
بـه  بیت کویـن  قیمـت   2037 تـا   2028 سـال  بیـن  کـه 
یـک میلیـون دالر مـی رسـد و بعـد از سـال 2037 قیمـت 
آن هرگـز بـه زیـر یـک میلیـون دالر نخواهـد آمـد. البتـه 
ایـن دیـدگاه، منتقـدان خـود را دارد و هنـوز هـم زمانـی 
کـه صحبـت از بیت کویـن یـک میلیـون دالری می شـود، 
تحلیل گـران اسـتدالل های متفاوتـی مبنـی بـر غیرممکـن 

بـودن ایـن مسـئله ارائـه می دهنـد.

نمودارهـا و مدل هـای زیـادی وجـود دارد کـه معامله گران 
بـرای پیش بینـی سـیکل های قیمتـی بیت کویـن از آن هـا 
اسـتفاده می کننـد. در ایـن مقالـه مـا بـه بررسـی مـدل 
لگاریتمـی  نمودارهـای  از  کـه  توانـی می پردازیـم  قانـون 

قیمـت اسـتفاده می کنـد.

هارولـد  توسـط  کـه  جامعـی  مقالـه   ،2019 سـپتامبر  در 
کریسـتوفر برگـر منتشـر شـد، نشـان می دهـد کـه چگونه 
طرفـداران حوزه ارزهـای دیجیتال می تواننـد چرخه قیمت 
  Power-Law Corridor بیت کویـن را بـا اسـتفاده از مـدل

شبیه سـازی کننـد.

منحنی رشد لگاریتمی بیت کوین

 

اساسـًا، رشـد لگاریتمـی بسـیار کندتـر از رشـد سـریع و 
تهاجمی اسـت. رشـد لگاریتمی در زیسـت شناسی و علوم 
مختلـف اسـتفاده می شـود اما از توابع نمایـی و لگاریتمی 

نیـز مـی تـوان در امور مالـی اسـتفاده کرد.

نمـودار قیمت بیت کویـن لگاریتمی، یکـی از محبوب ترین ها 
در دنیـای رمزنـگاری و تجزیـه و تحلیـل تکنیـکال اسـت. 
بـه زبان سـاده، نمـودار لگاریتمی یـک دارایـی رمزنگاری از 
نرخ هـای درصـد بهـره می بـرد و تمـام فاصله هـا مقیـاس 

بنـدی لگاریتمـی دارند.

بـا  بیت کویـن  قیمـت  آینـده  چرخه هـای  پیش بینـی 
Power-Law کریـدور  مـدل  از  اسـتفاده 

مدل منحنی رشـد قیمـت لگاریتمی  )LGC( بـا الهام از کار 
هارولد کریسـتوفر برگر سـاخته شـده اسـت و تحت عنوان 
»مسـیر رشـد طبیعـی طوالنـی مـدت بیت کویـن و قانون 
توانی« منتشـر شـده اسـت. برگر در سـرمقاله خـود از نظر 

Power-Law Corridorپیشبینیقیمتبیتکوینبامدل
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ناحیـه صعـودی و نزولـی. 
همانطـور کـه می بینیـم در ناحیـه صعـودی شـدت صعود 
خیلـی بـاال بوده اسـت و سـقف های جدید تشـکیل شـده 
اسـت و در ناحیـه ی نزول نیز خـط روند حمایتی بلندمدت 

توانسـته بـه خوبـی از قیمت حمایـت کند.
برگـر در ادامـه مقالـه خـود می گویـد نسـبت های بدسـت 
آمـده در مـدل قانـون توانـی کوریـدور بـا نمـودار قیمـت 
هم خوانـی دارد و بـر اسـاس آن میتـوان بیت کویـن صـد 

هـزار دالری را در بـازه زمانـی ذکـر شـده دیـد.

نتیجه گیری 
برگر در ادامه مقاله خود می گوید:

»مـا اکنـون مدل هـای مختلفـی بـرای پیش بینـی قیمـت 
آینـده بیت کویـن داریـم. تمـام کاری کـه مـا بایـد انجـام 

دهیـم ایـن اسـت کـه نمـودار را گسـترش دهیـم«.

در آخـر ، نمـودار فعلـی نشـان مـی دهـد کـه بیت کویـن 
در دوره هـای اخیـر چرخـه صعودی را پشـت سـر گذاشـته 
اسـت، امـا مانند بقیـه دوره ها به اوج نرسـیده اسـت. در 
واقـع ، نمـودار نشـان مـی دهد کـه هنوز با سـقف خطوط 
لگاریتمـی فاصلـه داریـم و چرخـه فعلـی هنوز تمام نشـده 

است.
بـا فـرض ایـن کـه رفتـار بـازار، مطابـق چرخه هـای قبلی، 
ادامـه داشـته باشـد، می توانیـم یـک سـطح اوج بالقـوه 
باالتـر از بانـد رگرسـیون را بـرای چرخـه بزرگ بعـدی روند 

افزایـش قیمـت، پیش بینـی کنیـم.
 

باند رگرسیون لگاریتمی
با تعریف دیگری نمودار قبل را توضیح می دهیم.

بانـد رگرسـیون لگاریتمـی در واقـع دامنه مقادیری اسـت 
کـه بـازار کریپتـو وقتی که در حباب نباشـد به برگشـت و 
قرارگیـری در آن گرایـش پیـدا می کند. اینجا توسـط باند 

سـبز رنگ در نمودار زیر نشـان داده شـده اسـت.

 

بازار نزولی و بازار صعودی 
برگر در مقاله خود بعد از محاسـبات ریاضی و اسـتفاده از 
رگرسـیون خطی دریافت که سـطوح حمایتـی و مقاومتی 
بیت کویـن از یـک قانون توانـی پیروی می کنـد. در مقاله 
برگـر شـیب خـط رگرسـیون در سـقف ها حـدود  0.48 و 
شـیب خـط کف هـای قیمتی حـدود 0.59 به دسـت آمد 

و برگـر بـر اسـاس آن نمودار زیر را رسـم کرد.
 

ایـن نمـودار بـه دو ناحیـه اصلـی تقسـیم شـده اسـت. 
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NFT مخفـف کلمـه )Non-Fungible Token( بـوده کـه 
بـه معنـای توکن هـای غیـر مثلـی اسـت کـه توکن های 
غیـر قابـل معاوضـه هـم ترجمـه می شـود. توکن هـای 
غیـر مثلـی بـا ارزهـای شـناخته شـده مثـل بیت کویـن 
تفـاوت زیـادی دارنـد کـه بـرای فهـم راحت تـر بـا یـک 

مثـال شـروع می کنیـم.
شـما وقتـی یـک اسـکناس ده هـزار تومانـی بـه کسـی 
دقیقـًا همـان  فـرد  آن  نیسـت  الزم  قـرض می دهیـد، 
اسـکناس را بـه شـما پـس دهـد و هـر اسـکناس ده 
تومانـی دیگـر همـان ارزش را دارد و ایـن امـر در مـورد 
ارزهایـی مثـل بیت کویـن هـم صـادق اسـت. هـر یـک 
واحـد بیت کویـن ارزشـی مشـخص دارد و بـا واحد های 
دیگـر برابـر اسـت، امـا ایـن قضیـه در مـورد توکن های 
غیـر مثلـی یـا غیرقابـل معاوضـه متفـاوت اسـت و هـر 
توکـن NFT بـا هـر توکـن مشـابه آن متفـاوت بـوده و 
تعییـن  را  آن  ارزش  کـه  دارد  مختلفـی  ویژگی هـای 
می کنـد. بـه عنـوان مثـال دو بلیط سـفر به کشـور های 
متفـاوت را در نظـر بگیریـد، اگرچـه هـر دو بلیـط بـرای 
مسـافرت اسـتفاده می شـوند امـا باهـم برابـر نیسـتند و 

ارزش یکسـانی ندارنـد.

مزایای NFT ها 
منحصـر بـه فـرد بودن: هـر توکن غیـر مثلـی منحصر به 
فرد اسـت و ارزش متفاوتی دارد و این ارزش معیار کمی 
بـرای سـنجش نـدارد، بنابرایـن نمی تـوان قیمت گذاری 

مشـخصی روی ایـن توکن هـا انجام داد.
 NFT غیرقابـل تقسـیم: شـما نمی توانیـد بخشـی از یک
را بخریـد و هـر توکـن NFT مثـل یـک تابلـوی نقاشـی 

اسـت کـه یـا شـما آن را می خریـد یـا نمی خریـد.
کمیـاب: یکـی از عوامـل تاثیرگـذار بر قیمـت توکن های 
غیـر مثلـی کمیـاب بـودن آن هاسـت بـه طـوری کـه از 
برخـی از NFT هـا فقـط یک عدد سـاخته شـده اسـت.
اصالـت: توکن هـای NFT بر بسـتر بالکچین هسـتند و از 

ایـن رو تمـام تاریخچـه آن ها به طور شـفاف وجـود دارد و 
هیـچ چیز جعلـی را نمی توان در بسـتر بالک چین قـرار داد.

کاربرد NFT  ها 
توکن هـای غیـر مثلـی را در مـوارد زیـادی می تـوان مـورد 

داد: قرار  اسـتفاده 
هنـر دیجیتـال: هنرمندان می تواننـد آثار هنری خـود را بر 
بسـتر بالک چیـن در قالـب NFT به فروش برسـانند و تمام 

واسـطه ها را حـذف کنند.
بـرای   NFT هـای  کاربـرد  از  یکـی  هـا:  کلکسـیون دار 
کلکسیونرهاسـت. مثـال یـک تمبـر که فقط یک عـدد از آن 
 NFT باقـی مانـده و بسـیار بـا ارزش اسـت را می تـوان به

تبدیـل کـرد و آن را بـرای همیشـه مانـدگار کـرد.
افـراد  هـا   NFT از  اسـتفاده  بـا  مجـازی:  هـای  دارایـی 
می تواننـد دارایی هـای خـاص و منحصـر بـه فـرد داشـته 

باشـند کـه توانایـی انتقـال ارزش را داشـته باشـد.

NFT چند پروژه مطرح
کریپتوکیتیـز )CryptoKitties(: کریپتوکیتیـز اولیـن پـروژه 
اتریـوم  بالک چیـن  روی   ۲۰۱۷ سـال  در  کـه  بـود    NFT
راه انـدازی شـد. در ایـن بازی کاربـران گربه هـای مجازی را 
جمـع آوری و معاملـه می کننـد. گربه هـا که هر کـدام دارای 
ویژگی هـای ظاهـری خاصی هسـتند، می تواننـد زاد و ولد 
کننـد و گربه هـای جدیـدی بسـازند. اگـر گربه هایـی از نژاد 
برتر داشـته باشـید یا شـانس شـما خوب باشـد، طبق علم 
ژنتیـک میتوانیـد صاحـب یـک گربـه کمیـاب و به  شـدت 

ارزشـمند شوید
بـه  را  خـود  پـروژه  ایـن   :)Decentraland( دیسـنترالند 
بـر  مبتنـی  کـه  مجـازی  واقعیـت  پلتفـرم  یـک  عنـوان 
بالک چیـن اتریـوم اسـت معرفی کرده اسـت. ایـن پلتفرم 
امـکان ایجـاد، کسـب تجربـه و کسـب درآمـد از محتـوا 
و اپلیکیشـن هـا را فراهـم کـرده اسـت. ایـن مـی توانـد 
یکـی از دالیـل محبوبیـت ایـن پـروژه در میـان کاربـران و 
تبدیـل آن بـه یکـی از بهتریـن توکن هـای NFT باشـد. در 
دنیـای مجـازی داخل این پلتفـرم، کاربران مـی توانند تکه 
زمین هایـی را خریـداری کننـد و بعدتر در آن به سـاخت و 

سـاز، کاشـت و برداشـت و کسـب درآمـد بپردازنـد.

NFTمعرفیحوزه
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Axie Infinity:  ایـن پـروژه یـک بـازی بالکچیـن اسـت کـه 
در آن بازیکنـان می تواننـد حیوانـات خانگـی مجـازی بـه نام 
 Pokémon پـرورش دهنـد. می توانیـد آن را ترکیبـی از Axies
و CryptoKitties تصـور کنیـد. بازیکنـان ایـن حیوانـات اهلی 
را کنتـرل می کننـد، یـا می تواننـد آن هـا را بـا بازیکنـان دیگـر 
معاملـه کنند. آنهـا می توانند با یکدیگر در حالـت ماجراجویی 
بـا هیوالهـا نبـرد کننـد یـا در نبـرد PvP )بازیکـن در مقابـل 

بازیکـن( بـا یکدیگر روبرو شـوند.

آیا از NFT برای پولشویی استفاده می شود؟
 Mr.Whale ، سـرمایه گذار کریپتـو و مفسـر ارزهـای دیجیتـال

گفته اسـت:
»در پـس ایـن بـازار کـه گروهـی از افـراد پولـدار بی حوصلـه 
آثـار هنـری دیجیتالـی را بـا قیمت های بسـیار بـاال خریداری 
می کننـد ، طـرح پولشـویی شـوم و پیچیـده ای بـرای نخبگان 
فـوق ثروتمنـد کریپتـو وجـود دارد تـا سـود غیرقانونـی آن ها 

قانونـی بـه نظر برسـد.«

بـه گفتـه آقـای وال، پولشـویی واقعی بسـیار سـاده 
از وجـوه  بـا اسـتفاده  از خـود   NFT اسـت. خریـد 
غیرقانونـی یـک راه آسـان برای جابجایی پول اسـت 
در حالـی کـه ادعـا می شـود ایـن وجـوه بـرای خرید 
هنـری قانونـی اسـتفاده شـده و از مالیـات در ایـن 

فراینـد جلوگیـری می شـود. 
انتظـار مـی رود کـه در آینده این مشـکل هـم برطرف 

شـود و NFT هـا قدرت بیشـتری در بـازار بگیرند.

NFT نحوه ساخت توکن های
چطـور  کـه  باشـد  جالـب  هـم  شـما  بـرای  شـاید 
می شـود یـک توکـن NFT سـاخت. ایـن کار بسـیار 
راحـت اسـت و اگـر چیـز بـا ارزش و خاصی داشـته 

باشـید، می توانیـد آن را بـه توکـن تبدیـل کنیـد.
 بـرای آموزش سـاخت توکـن NFT، کد زیر را اسـکن 

. کنید
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Rarible(RARI)معرفیپروژه

ایـن پـروژه در اوایـل سـال 2020 توسـط الکسـی فالیـن و الکسـاندر 
سـالنیکوف راه اندازی شـد. Rarible یـک بازار منبع باز بـرای کاربران، 
بـه منظـور سـاخت، فـروش و ایجـاد مجموعه هـای کلکسـیونی و 
NFT  اسـت. هرکاربـری کـه بـا حـوزه NFT آشـنایی دارد می تواند از 
ایـن پلتفـرم اسـتفاده کنـد و آثار هنـری خود را بـه بـازار عرضه کند.
 )IP( ایـن پلتفـرم از طریق روش اثبـات خود، حقوق مالکیـت معنوی
را بـه کاربـر ارائـه مـی دهـد. خریـداران و فروشـندگان می تواننـد با 
هزینه هـای تقریبـًا ناچیـز کاالهـای کلکسـیونی و NFT هـای  ارائـه 

شـده در بـازار Rarible  را معاملـه کنند.

RARI نحوه به دست آوردن توکن
 توکـن ایـن پـروژه را نمی تـوان مسـتقیم از Rarible خریـداری کرد 
و کاربـران بایـد از طریـق فعالیت هـای مختلـف در پلتفـرم، ایـن 
توکـن را بـه دسـت آورنـد. هـر هفتـه توکن هـای rari طـی فرآینـد 
اسـتخراج نقدینگـی بـازار بیـن فروشـندگان و خریـداران در پلتفـرم 

توزیـع می گـردد.

چرا Rarible؟
اسـاس کار ایـن پـروژه ترکیـب چندیـن حـوزه بالک چینی 
اسـت کـه بتواند بـا سـاده ترین روش های غیر فنـی امکان 

مشـارکت افـراد را در بـازار NFT را فراهم کند. 
Rarible  همچنیـن قصـد دارد خـود را بـه یـک سـازمان 
ایـن  بـا  کنـد.  تبدیـل   )DAO( غیرمتمرکـز  خودمختـار 
معرفـی   RARI دارنـدگان  بـا  را  حاکمیتـی  مـدل  اختیـار 
کـرده اسـت. یکـی دیگـر از مزایـای Rarible NFT ادغـام 
آن بـا اکوسیسـتم DeFi اسـت. ارتبـاط Rarible بـا طـرح 
yInsure Yearn Finance، صـدور بیمـه در قالـب رمـزارز 
را تسـهیل می کنـد. yInsure بـه کاربـران اجـازه می دهـد 
 DeFi از فعالیت هـای مختلـف Rarible تـا از طریـق بـازار

رمزگذاری کننـد. بیمـه 

آینده این پروژه 
در  زیـادی  صـدای  و  سـر  توانسـت    Rarible پـروژه 
زمـان النـچ شـدن ایجـاد کنـد و در حـال حاضـر یکـی از 
پروژه هـای نوظهـور در زیرسـاخت های NFT اسـت. نکتـه 
مثبـت این کـه، رقبـای ایـن پـروژه هنوز رشـد چشـم گیری 
نداشـته اند و می تـوان انتظـار رشـد قابـل قبولـی از پروژه 
Rarible  داشـت. همچنیـن، ادغـام آن بـا DeFi، آن را به 
عنـوان یـک پـروژه بالقوه مـورد توجه قـرار می دهـد. این 
نکتـه را نیـز باید اضافه کنیـم که یکی دیگـر از بنیانگذاران 
آن، الکسـاندر سـالینکوف، بیـش از 7 سـال سـابقه کار در 
زمینـه فنـی دارد و همیـن موضـوع قابلیـت اطمینـان بـه 

پـروژه را بـاال می بـرد.
قیمتـی اسـت  رونـد  از  نمـودار سـاده  زیـر یـک  نمـودار 
کـه می تـوان بـه صـورت پلـه ای خریـد انجـام داد و در 

داشـت. آن  از  رشـد خوبـی  انتظـار  بلندمـدت 

25.000.00

90 میلیون دالر

4.750.000

Gate.io,MEXC

20 دالر

تعداد لک توکن ها

ارزش بازار

تعداد توکن در گردش

بازار ها

قیمت فعلی

اطالعات بازار
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Coin98 ( C98) 
شـبکه کویـن ۹۸ کـه از طریـق سـرویس النچ پـد پلتفـرم 
بایننـس معرفـی شـد؛ امکاناتـی همچون دسترسـی یک جا 
دیفـای،  مختلـف  محصـوالت  و  بالک چیـن  چندیـن  بـه 
سیسـتم وام دهـی، وام گیری، مبادله توکـن و ییلد فارمینگ 
را بـه کاربـران ارائـه می کنـد. توکـن ایـن صرافـی در رونـد 
صعـودی پـر قدرتـی قـرار دارد و بـا خـارج شـدن از ناحیـه 

فشـردگی اهـداف 7 و 9 دالر دور از ذهـن نخواهـد بـود.

Qtum )QTUM(
Qtum  کـه بـه صـورت کوانتـوم خوانـده می شـود، یـک پلتفـرم 
روی  کـه  اسـت  پـول  و  ارزش  انتقـال  مخصـوص  متن بـاز 

اسـت کـرده  تمرکـز  موبایلـی  غیرمتمرکـز  نرم افزارهـای 
کوانتـوم بـا توجـه به هاوینگی که در ماه سـپتامبر پیـش رو دارد 
و شـرایط خـوب نمـوداری از گزینه های مسـتعد رشـد و افزایش 
قیمـت اسـت. اهـداف 16 و 20 دالر بـرای ایـن ارز می توانـد قابل 

باشد.  دسـت یابی 

ThorChain)RUNE(
در تحلیـل قبـل در مـورد تورچیـن صحبـت کردیـم و 
ایـن ارز هنـوز هـم از لحـاظ تکنیکالـی بـرای خریـد 

اسـت. جذاب 

Dogecoin )DOGE(
بـا زیـاد شـدن توئیت هـای ایـالن ماسـک در مـورد 
ایـن ارز بدون منطق و پشـتوانه بد نیسـت از دیدگاه 
تکنیکالـی آن را بررسـی کنیـم. دوج کویـن در مـوج 
آخـر از مثلـث انقباضـی قـرار دارد. در صـورت عبور از 
قیمـت 0.31 راه بـرای رشـد بیشـتر این کویـن فراهم 

می شـود.

Chiliz )CHZ(
بـا شـروع فصـل لیگ هـای ورزشـی در دنیـا و داغ شـدن 
بـازار توکن هـای هـواداری  بـه نظـر فرصـت خوبـی بـرای 
افزایـش قیمـت اپلیکیشـن ارائه دهنده خدمـات هواداری 
چیلیـز و توکـن آن یعنـی CHZ می باشـد. همچنین در این 
هفتـه اکانت رسـمی توییتر چیلیـز خبری مبنی بر رسـیدن 

بـه یک  میلیـون کاربـر در ایـن برنامه را اعـالم کرد.
اهـداف پیـش روی ایـن توکـن محـدوده 0.499 و 0.59 و 

بود. خواهـد   0.80

واچلیست
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رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها 

رویدادهایمهمآینده

رويداد هاي مهم اقتصادي

چهارشنبه 17 شهریور

چهارشنبه 17 شهریور

چهارشنبه 17 شهریور

چهارشنبه 17 شهریور

پنج شنبه 18 شهریور

پنج شنبه 18 شهریور

جمعه 19 شهریور

جمعه 19 شهریور

 شنبه 20 شهریور

12:40

21:40

01:00

21:30

22:30

16:15

17:00

17:30

00:00

تاريخرشد 30 روزهرشد 7 روزه ارزش بازاراسم توضيح رويداد

SuperBid )SUPERBID(18 شهریور61%20%25 میلیون دالر توکن سوزی

Bitcoin SV )BSV(18 شهریور32%13%3.6 میلیارد دالر BSV کنفرانس بالک چین

Zcash )ZEC(

Polkadex )PDEX(

2 میلیارد دالر

61 میلیون دالر

%13

%-13

%36

%132

24 شهریور

28 شهریور

V5.1.0 آپدیت به ورژن

راه اندازی پاراچین تست روی شبکه

Nord Finance )NORD(17 شهریور81%44%8 میلیون دالر BitMart لیست شدن در صرافی

Cardano )ADA(21 شهریور107%2%94 میلیارد دالر Alonzo هارد فورک

Terra )LUNA(18 شهریور130%2%13 میلیارد دالر Columbus-5 راه اندازی فورک

aelf )ELF(24 شهریور145%79%310 میلیون دالر راه اندازی swap روی شبکه اصلی

ساعت تاریخ

Debelle - سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا

Williamsa - سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو

)API( گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا

حراج اوراق 10 ساله آمریکا

Beige Book   -ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا

بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا

شاخص بهای تولید کننده خالص - Core PPI )ماهانه( )اوت(

NIESR انگلستان توسط موسسه GDP ارزیابی ماهانه

NIESR انگلستان توسط موسسه GDP ارزیابی ماهانه




