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

پرداخت.

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 

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 
جدید  رویکردی  با  بیتکوین 
پرداخته ایم و در مورد شاخص 
کرد.  خواهیم  بحث  نیز  دالر 
در نهایت داده های آنچین را 
مورد تحلیل قرارخواهیم داد.

UMA معرفی پروژه
پروژه  بررسی  به  بخش  این  در 
جذابیت  که  پرداخته ایم   UMA
این پروژه می تواند در بلند مدت 
سود خوبی به همراه داشته باشد.
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مدلســازی قیمــت بــا مــدل 
دلتا کــپ

ـــی  ـــه بررس ـــش ب ـــن بخ در ای
کـــپ  دلتـــا    شـــاخص 
ـــل  ـــه دلی ـــه ب ـــم ک می پردازی
اهمیـــت ایـــن شـــاخص از 
ـــدل  ـــک م ـــوان ی ـــه عن آن ب
پیش بینـــی قیمـــت نـــام 

یـــم. می بر

Synthetic Asset معرفی حوزه
مصنوعـــی  دارایی هـــای 
ــای  ــی از دنیـ ــش مهمـ بخـ
ــه در  ــتند کـ ــا هسـ رمزارزهـ
ایـــن شـــماره بـــه بررســـی 
حـــوزه  ایـــن  کامـــل 

. یـــم خته ا ا د پر
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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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راه انـدازی اولیـن مزرعه اسـتخراج بیت کوین با انرژی آتشفشـان 
السالوادور در 

نایـب بوکلـه، رئیـس جمهـور السـالوادور تصاویـر اولیـن مزرعـه 
اسـتخراج بیت کویـن جهـان را منتشـر کـرد کـه بـا اسـتفاده از 
انـرژی تأمین شـده از آتشفشـان های این کشـور فعالیت خواهد 
کـرد. بـه گـزارش کریپتـو پوتیتـو، ممکـن اسـت نایـب بوکلـه 
رئیس جمهـور السـالوادور بـا موجـی از انتقـادات بـرای پذیـرش 
بیت کویـن بـه عنـوان واحد پـول قانونی کشـورش روبه رو شـده 
باشـد، امـا ایـن انتقـادات او را از حرکـت بـه سـمت جلـو بـاز 
نمـی دارد و در عـوض بـه نظـر می رسـد او را مصمم تـر می کننـد.

SEC نه می تواند و نه می خواهد رمز ارزها را ممنوع کند.
گـری جنسـلر، رئیـس SEC ایـاالت متحـده، اظهـار داشـت کـه 
ایـن تنظیـم کننـده هیچ برنامـه ای بـرای ممنوعیت رمـز ارزها در 
ایـاالت متحـده نـدارد. جنسـلر در طـی یـک کنفرانـس ویدیویی 
بـا اعضـای کنگـره اظهـار داشـت کـه کمیسـیون بـورس و اوراق 
بهـادار ایـاالت متحده هیـچ برنامه ای بـرای ممنوعیت رمـز ارزها 
نـدارد. اظهـارات وی در پاسـخ بـه عضـو نماینـده تـد بـاد، کـه 
عنـوان کـرد چین از سـال 2013 در »مسـیر جنگ« علیـه رمز ارزها 
اسـت، انجـام شـد. باد بـه ممنوعیت معامـالت رمـز ارزی در این 
کشـور در مـاه گذشـته اشـاره کـرد. به طـور خاص، جنسـلر گفت 
رویکـرد ایـاالت متحده کامـاًل با چین متفاوت اسـت. جنسـلر در 
مـورد وظایـف SEC گفـت، موضـوع این اسـت که چگونـه حوزه 
»رمـز ارز« را در حمایـت سـرمایه گذاران و مصرف کننـدگان درک 
می کنیـم. وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد کـه سـایر ادارات هم با 
مسـائل مربـوط بـه مبارزه با پولشـویی، رعایت مالیات و مسـائل 

ثبـات مالـی روبرو هسـتند.

انقالبی در صنعت خودرو با قراردادهای هوشمند اتریوم
شـرکت مالی صنعـت خـودرو FT Auto1 اولین شـرکت 
اروپایـی اسـت که بـا اسـتفاده از قراردادهای هوشـمند 
اتریـوم، خریـد خودروهـا را تأمیـن مالـی می کنـد. در 
بیانیـه ای مطبوعاتـی، ایـن شـرکت مسـتقر در آلمـان، 
خاطـر نشـان کـرد کـه هـدف از این اقـدام حـذف کلیه 
اسـناد و مـدارک بـرای تسـهیل فعالیـت اصلی خـود در 
تأمیـن مالی خودرو اسـت. قراردادهای هوشـمند در کل 
چرخـه فرآینـد تأمین مالی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
و  هزینه هـا  کاهـش  دنبـال  بـه  همچنیـن   FT  Auto1
خطاهـا بـه دلیـل ماهیـت ضـد دسـتکاری و افزایـش 
بـه  اقـدام  ایـن  اسـت.  بالک چیـن  فنـاوری  شـفافیت 
احتمـال زیـاد صحنه تأمیـن مالـی خودروهـای اروپایی 
را متحـول خواهـد کـرد و بـر زمینه هایی ماننـد افزایش 

امنیـت و کارایـی داده هـا تمرکـز می کنـد.

بزرگ تریـن  کینگ مانـی؛  تومانـی  میلیـارد   ۴،۵۰۰ کالهبـرداری 
کالهبـرداری رمـز ارز در ایـران

هفتـه گذشـته وزارت اطالعـات طی بیانیـه ای، از دسـتگیری باند 
کالهبـرداری و سـوداگران رمـز ارز خبـر داد. در ایـن بیانیـه آمـده 
بـود ایـن بانـد با فریـب افـکار عمومی و تشـویق افراد بـه خرید 
و سـرمایه گذاری در رمـز ارز مجعـول کینگ مانـی، مبالـغ هنگفتی 
را از زیرمجموعه هـای خـود کسـب کـرده و بـا ایجـاد نوسـانات 
سـاختگی در قیمـت رمـز ارز ادعایـی، اقـدام بـه خریـد و فروش 
آن کـرده اسـت. بـه نقـل از تسـنیم، ابوالفضـل ابوترابـی نماینده 
ارز جعلـی  رمـز   پـروژه  اسـت  گفتـه  اسـالمی  مجلـس شـورای 
»کینـگ مانـی« بزرگتریـن پرونده کالهبـرداری در حـوزه رمز ارزها 

توانیـر کشـف ۸۲ ماینـر غیـر مجـاز در بـورس تهـران را 
کرد. تأییـد 

پـس از منتشـر شـدن اخبـاری مبنـی بـر اسـتقرار چنـد 
دسـتگاه ماینـر در شـرکت بـورس تهـران، شـرکت توزیـع 
بـرق تهـران بـزرگ روز شـنبه کشـف ۸۲ دسـتگاه ماینر غیر 
مجاز در سـاختمان بـورس را تایید کرد .به گزارش باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان، شـرکت توزیـع بـرق تهـران بـزرگ در 
خصوص کشـف تعـدادی دسـتگاه غیرمجاز اسـتخراج رمز 
ارز در سـاختمان شـرکت بورس تهران، اطالعیه ای به شـرح 

زیـر منتشـر کرده اسـت:
»بـه اطـالع هموطنـان گرامـی می رسـاند صنعـت بـرق با 
ایـن مورد نیـز بر اسـاس قوانین موجود، برخـورد جدی به 
عمـل خواهـد آورد. بر اسـاس گـزارش ماموران بازرسـی از 
محـل، تعـداد ۸۲ دسـتگاه ماینر کـه در لحظـه بازدید این 
شـرکت در مدار قرار نداشـتند، کشـف و ضبط شـده است. 
گفتنـی اسـت مصـارف محـل مـورد نظـر تحـت بررسـی 

است.«

ایالن ماسک: رمز ارزها تهدیدی برای چین هستند.
ایـالن ماسـک مدیرعامـل شـرکت خودروسـازی تسـال بـه 
تازگـی در کنفرانسـی در رابطـه بـا ممنوعیت هـای اخیـر 
اعمـال  شـده بـر صنعـت رمـز ارزهـا توسـط بانـک خلـق 
چیـن اظهارنظـر کـرد و ارزهای دیجیتـال را تهدیـدی برای 
ایـن کشـور دانسـت. بـه گـزارش یوتـودی، ایالن ماسـک 
در کنفرانـس کـد )Code( کـه در تاریـخ ۲۸ سـپتامبر برگزار 
شـد اظهـار داشـت دولت چین رمـز ارزها را دوسـت ندارد. 
بـه عقیـده وی رفتار خصمانـه دولت چین در قبـال ارزهای 
دیجیتـال به خاطر این اسـت که این دارایی هـا را تهدیدی 
بـرای دولـت مرکـزی می داننـد. وی در ایـن رابطـه گفت: » 
هـدف رمـز ارزها کاهـش قـدرت دولت های مرکزی اسـت 
و حـدس مـن ایـن اسـت که چیـن از ایـن مسـأله چندان 

خرسـند نیست.«

برگزیدهاخبار

بـوده و بیـش از ۴،۵۰۰ میلیـارد تومـان از قربانیـان خود 
کالهبـرداری کرده اسـت. 
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

پلن بـی )PlanB(: دیوارهـای فـروش از جملـه تاکتیک های 
ترسـاندن محض هسـتند تـا شـما را از خرید بترسـانند. به 
محـض نزدیـک شـدن قیمـت بـه دیوار فـروش مشـاهده 
می کنیـد کـه دیـوار فـروش را برداشـته و آن را باالتـر قـرار 
می دهنـد . اگـر آن هـا واقعـًا می خواسـتند بفروشـند )مقدار 
زیـادی( آن را در حالـت مخفـی کاری انجـام مـی دادند، نه 

ایـن کـه موقعیت خـود را نشـان دهند.

مایـکل سـیلور: اگـر می خواهید پـول خود را بـرای دهه آینده 
ذخیـره کنیـد. تمام پول خـود را در بیت کوین قـرار  دهید

بیت کوین به ارزش بازار 1 تریلیون دالری رسید.

مـردم السـالوادور روزانه حدود 2 میلیـون دالر بیت کوین دریافت 
می کننـد. سـاالنه 742 میلیـون دالر در راه اسـت و ایـن در حالی 

اسـت کـه تقریبًا یک ماه از راه اندازی آن گذشـته اسـت.

تحلیلگـر بـازار رمزارزهـا، Rekt Capital: رونـد نزولـی بیت کوین 
بـه پایان رسـید.

بیت کویـن اکنـون از منظـر ارزش بازار بزرگتر از تسـال و فیس بوک 
اسـت. طبـق داده هـای Asset Dash، در حال حاضـر بیت کوین 

از تسـال و فیس بـوک از نظر ارزش بازار پیشـی گرفته¬ اسـت. 
آیـا بیت کویـن امسـال می توانـد آمـازون را از نظـر ارزش بـازار 

دهد؟ شکسـت 
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نماگـر میانگیـن متحـرک، سـیگنال خریـد قـوی صـادر کرده اسـت. ایـن نماگـر شـامل 15 نـوع از انـواع میانگین هـای متحـرک مثـل 
میانگیـن نمایـی و سـاده در بازه هـای 10، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روزه اسـت کـه هـر کـدام سـیگنال خریـد صـادر کرده انـد و روند را 
صعـودی نشـان می دهنـد، امـا از طرفـی نماگـر اسـیالتورها در حالـت طبیعـی قـرار دارد و حالـت خنثی به خـود گرفته  اسـت. نماگر 

اسـیالتور شـامل RSI , MACD , Stochastic  و غیـره می باشـد.

بیت کویـن:در ایـن شـماره قصد داریم کمی بیشـتر به بررسـی نمـودار تکنیکال بیت کویـن بپردازیم. ابتـدا نگاهی بـه نماگرهای روند 
فعلـی خواهیـم کـرد تـا ببینیم که جهـت کلی بازار صعودی اسـت یـا نزولی؟ 

امـا در نمـودار تکنیکالـی، پـس از آن  کـه قیمت 
از سـد مقاومـت روانـی 50 هزار دالر خـود عبور 
کـرد، کارشناسـان منتظر تثبیـت روی این ناحیه 
بودنـد تـا بتواننـد سـناریوهای صعـودی خود را 

شـکل دهند.
پـس از آن کـه مومنتـوم اولیـه روز 13 مهرمـاه، 
دالر  هـزار   50 بـاالی  بـه  را  بیت کویـن  قیمـت 
وارد شـد  بـازار  بـه  بیشـتری  رسـاند، هیجـان 
و باعـث شـد گاو هـا کنتـرل بـازار را به دسـت 
بگیرنـد و قیمـت تـا حوالـی 53 هـزار دالر نیـز 

پیـش رفـت.
پـس از آن کـه قیمـت توانسـت روی 50 هـزار 
کارشناسـان  و  تحلیگـران  شـود،  تثبیـت  دالر 
مطـرح، در حسـاب های توئیتـری خـود شـروع 

بـه انتشـار تحلیل هـای جدید بـا رویکرد بازار صعـودی کردند. 
مثـاًل کالرک، یکـی از تحلیلگـران مطـرح هـدف نهایـی قیمت 
بیت کویـن در سـال 2021 را دوبـاره یـادآوری کـرد. امـا در روز 
توسـط  بیت کویـن  درصـدی   10 قیمـت  افزایـش  سه شـنبه 
دیویـد لیفچیتـز )David Lifchitz( مدیـر سـرمایه گذاری اگـزو 
آلفـا )ExoAlpha(، یـک شـورت اسـکوییز نامیـده شـد و او 
معتقـد بـود هیـچ دلیل منطقـی بـرای افزایش قیمـت وجود 
نـدارد، مگـر اینکـه ایـن افزایـش قیمـت توسـط یـک بازیگر 

بـزرگ ایجـاد شده باشـد  کـه قصـد دارد در سـکوت بـازار ،

تـحلــیلتکـــنیکالبـــازار
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بـا تمـام ایـن توضیحـات، اکنـون کـه قیمـت در حال تالش بـرای تثبیـت روی 54 هـزار دالر اسـت، تمـام نمودار ها رونـد صعودی را 
نشـان می دهنـد امـا دقیقـًا نکتـه همین جاسـت کـه تا زمانی که به سـقف قیمتـی قبلی نرسـیم و درگیـر تثبیت روی قیمـت 60 هزار 
دالر نشـویم، نمی تـوان گفـت کـه سـیکل صعـودی هنـوز تمـام نشده اسـت. باید دید کـه آیا گاوهـای بازار پـول کافی برای شکسـتن 
مقاومت هـای پیـش رو دارنـد یـا خرس هـا برنـده ایـن جنـگ هسـتند. معمـواًل در روندهـای نزولـی تحلیل گـران بهتـر می تواننـد به 
یـک اجمـاع کلـی برسـند امـا در بـازار صعودی مخالفت ها همیشـه بـه اوج می رسـند و این نکتـه به دلیـل ویژگی رفتـاری تریدرهای 

حرفـه ای اسـت که همیشـه به بـازار بدبین هسـتند.

 :)DXY( شـاخص قـدرت دالر

بـا توجه بـه تثبیت شـاخص دالر 

روی 93 احتمـال صعود تا سـقف 

کانـال در محـدوده 95.8 وجـود 

دارد. اگـر این رشـد شـاخص دالر 

بـه دلیل پیش بینی سیاسـت های 

ضدتورمـی بانک مرکزی آمریکا در 

آینده باشـد، می تواند نواسـاناتی 

را در بازارهـای دارایـی پر ریسـک 

مثـل رمزارزهـا ایجـاد کنـد و باید 

بانـک  نزدیـک  آینـده  در  دیـد 

مرکـزی آمریـکا چـه سیاسـت هایی را بـرای تقویـت پـول ملی خـود در پیـش خواهد گرفـت. در صورت از دسـت رفتـن حمایت 93، 

شـاخص دالر می توانـد تـا حمایـت 91.9 اصالحـی را انجام دهـد. اصالح روند شـاخص دالر می توانـد در صورت تصمیـم بانک مرکزی 

آمریـکا بـه ادامـه رونـد سیاسـت های پولـی انبسـاطی به علـت نگرانی ها از شـیوع مجـدد بیمـاری کرونا و جلوگیـری از رکـود، اتفاق 

بیافتـد کـه بـرای بـازار رمزارزهـا اتفاق خوبی اسـت. 

از نقدینگـی موجـود سـود ببـرد. او در توئیتـی توضیـح داد کـه »در ایـن مرحلـه ۲ امـکان وجـود دارد، یـا گاوهـا دوبـاره وارد بـازی 
می شـوند و قیمـت بیت کویـن را بـه بـاالی ۵۵,۰۰۰ دالر می رسـانند؛ در ایـن صـورت می توانیـم انتظـار داشـته باشـیم که بـه باالترین 
قیمـت تاریـخ BTC یعنـی ۶۴،۰۰۰ دالر برسـیم. یـا اینکـه آن هـا در شـک و تردیـد رسـیدن قیمـت از ۴۴،۰۰۰ دالر بـه ۴۸،۰۰۰ دالر در 

تنهـا دو دقیقـه باقـی می ماننـد و قـدرت کافـی 
نخواهنـد داشـت تـا قیمـت را از بـازه ۵۳،۰۰۰ تا 
۵۵،۰۰۰ دالر عبـور دهنـد؛ در آن زمـان بیت کوین 
احتمـااًل بـه محـدوده قیمتـی بـازه زمانـی ۵ ماه 
گذشـته خـود یعنـی ۴۰،۰۰۰ تـا ۵۰،۰۰۰ دالر بـاز 

گشـت.« خواهد 
مرحلـه  ایـن  در  امیدواری هـا  و  تحلیل هـا  امـا 
باقـی نمانـد و یـک معامله گـر بـا نـام مسـتعار 
پنتوشـی اهـداف بلندمدت تـری را ذکـر کـرد و با 
انتشـار نمـوداری، هدف 320 هـزار دالری را برای 

بیت کویـن، متصـور شـد. 
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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.

:Santiment تیم تجزیه و تحلیل

اتریـوم بـه 3,486 دالر رسـید و 10 آدرس برتـر نهنـگ 

)بـه غیـر از صرافـی هـا( 22.91 میلیون اتریـوم دارند، 

در حالـی کـه تنهـا 4.6 میلیـون اتریـوم در اختیـار 10 

نهنـگ صرافـی برتـر اسـت. نسـبت 5:1 بـرای اتریوم 

بـه طـور بی سـابقه ای بـاال اسـت و یک رکـورد جدید 

بـرای اتریـوم بـه حسـاب می آید.

بـا بررسـی شـاخص SOPR سـرمایه گذاران بلندمدت 

می بینیـم کـه سـودآوری آن هـا بـه سـطوح پایینـی 

رسـیده و کاهـش یافته اسـت. طبـق اعـداد نمـودار، 

در  کـه  بلندمـدت  سـرمایه گذاران  بیت کوین هـای 

حـال فـروش هسـتند، بیت کوین هایـی بوده کـه در 

قیمـت 24 هـزار دالر خریـداری شـده و میـزان سـود 

آن هـا حـدود 200 درصد اسـت. طبق روندهـای قبلی 

معمـواًل چنیـن حرکتـی در انتهای بـازار خرسـی یا در 

ابتـدای بـازار گاوی مشـاهده می شـود و در نتیجـه 

می تـوان انتظار داشـت کـه سـرمایه گذاران بلندمدت 

دیگـر هنـوز بـه فکـر فـروش بیت کوین هـای خـود 

نیفتاده انـد.

:Santiment تیم تجزیه و تحلیل
نهنگ هـای بیت کویـن کـه بیـن 100 تـا 10,000 بیت کویـن 
را نگهـداری مـی کننـد، 10 روز پیـش 70 هـزار بیت کوین را 
جمـع کردنـد، ایـن بزرگتریـن روز انباشـت برای ایـن گروه 
از ژوئیـه 2019)تیـر و مـرداد 1398( اسـت. به همیـن دلیل، 
قیمـت بـه تدریـج بـه بـاالی 51 هـزار دالر بازگشـت زیـرا 
نهنـگ هـا هنـوز هیـچ نشـانه ای از فـروش سـنگین را در 

رفتـار خـود نشـان نمی دهند.

دارای  کوتاه مـدت  سـرمایه گذاران  بـرای   SOPR نمـودار 

بلندمـدت  سـرمایه گذاران  بـه  نسـبت  روشـن تری  نـکات 

اسـت. در سـاختار بازار صعـودی زمانی که عـدد SOPR به 

یـک نزدیـک می شـود نشـان می دهـد:

انتظـار  آمده انـد و می تـوان  در  از ضـرر  1. کوتاه مدت هـا 

داشـت کـه بیت کوین هـای خود را بـاز هم نگهـداری کنند 

تا به سـود برسـند.

2. افـرادی کـه بـه صـورت کوتاه مـدت معاملـه می کننـد و 

تـرس زیـادی از ضـرر کـردن دارنـد در چنیـن مواقعـی بـه 

محض سـر به سـر شـدن قیمت اقدام به فـروش می کنند. 

در نتیجـه این شـاخص، حمایت بازار و رشـد پایدار قیمت 

را در رونـد فعلی نشـان می دهد.

onchainتحلیل
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تفاضـل ایـن دو خـط مـدل دلتـا را فراهـم می¬کنـد کـه 
هـم به صـورت محلـی واکنش پذیر اسـت و هـم به صورت 

کلـی در حـال کاهش اسـت.
در ادامـه نمـودار مـدل دلتـا کـپ بـه همـراه مارکت کـپ 
بیت کویـن رسـم شـده اسـت. در ادامه این نمـودار را روی 

قیمـت بیت کویـن نیـز رسـم خواهیـم کرد.

 
 همانطـور کـه در نـگاه اول مشـاهده می شـود، مـدل دلتا 
یـک چارچـوب عالی بـرای یافتن کف های قیمتـی کلی )یا 
حداقـل در پیداکـردن کمترین هـا در چرخه نزولـی( فراهم 
می کنـد. نقـاط سـبز رنـگ کمتریـن قیمـت ثبت شـده در 
هـر سـیکل را نشـان می دهـد کـه در آن خـط دلتـا کـپ 
بـه عنـوان مقاومـت عمل کرده اسـت. بـرای نـگاه دقیق تر 
بـه وضعیـت فعلی،  نـکات قابل توجـه مدل دلتـا کپ در 
ادامـه آمده اسـت، زیـرا مدل دلتـا تضمین نمی کنـد که ما 

در کمتریـن نقطـه قیمتـی قـرار گرفته ایم.

تحلیل زمانی
یکـی دیگـر از نمودارهـای جالـب و هنوز تجربـی در مورد 
مـدل دلتـا مقایسـه آن بـا ورودی هـای اصلـی و ارزش 
مارکـت بیت کوین به صـورت لگاریتمی اسـت که خروجی 
آن نمـودار زیـر خواهـد شـد. در ایـن نمودار مـا می توانیم 
در سـیکل های مختلـف بـا اسـتفاده از مـدل دلتـا، حبـاب 
بـودن قیمـت را تشـخیص دهیـم. قیمـت پس از شـروع 
هنـگام  در  و  می آیـد  پاییـن  ارزش  متوسـط  تـا  ریـزش 
صعـود، زمانـی کـه از ارزش تحقـق یافتـه عبـور می کنـد، 
می تـوان گفـت کـه بـازار صعـودی شـده اسـت و حالـت 

گاوی بـه خـود گرفته اسـت.

بررسی شاخص دلتا کپ 
یکی از شـاخص های مهـم که در تحلیل آن چیـن قرارگرفته 
اسـت، امـا پتانسـیل باالیـی بـرای تبدیـل شـدن بـه یک 
مـدل پیش بینـی قیمـت بیت کویـن را دارد، شـاخص دلتا 
کپ )Delta Cap( اسـت که ترجمه لغتی آن اختالف ارزش 
اسـت امـا بـه خوبـی مفهـوم را نمی رسـاند. حالت هـای 
شناسـایی  در  مـا  بـه  می توانـد  شـاخص  ایـن  مختلـف 
کـف و سـقف قیمتـی بیت کویـن کمک کنـد و همـواره در 
بازه هـای مختلـف توانسـته بـه خوبـی عمـل کنـد. مـا در 
ایـن متـن نـام »مـدل دلتا کـپ« را بـه جای شـاخص دلتا 
کـپ اسـتفاده خواهیـم کرد و در مسـیر معرفـی این مدل، 

عوامـل مؤثـر بـر آن را نیز بررسـی خواهیـم کرد.  
دلتـا کـپ، همان طور که مشـاهده خواهیم  کـرد ترکیبی از 
اطالعـات بنیـادی و تکنیکال اسـت و بر اسـاس فرمول زیر 
محاسـبه می شـود کـه تفـاوت بیـن دو میانگیـن متحـرک 

بلنـد مـدت ارزش بیت کویـن را اندازه گیـری می کنـد.
 

بـرای فهـم بیشـتر ایـن بخـش بایـد تعاریـف زیـر را مرور 
کنیم :

 )Realized capitalization( ارزش تحقق یافته
ایـن پارامتـر توسـط تیـم درخشـان Coinmetrics اختراع 
کوین هـای  تمـام  اینکـه  جـای  بـه  شده اسـت.  ارائـه  و 
اسـتخراج شـده با قیمت فعلی محاسـبه شـوند، با قیمتی 
کـه قبـاًل در شـبکه بالک چیـن جابجـا شـده اند محاسـبه 
می شـوند. بـا ایـن کار ارزش دالری پرداخـت شـده بـرای 

زده می شـود. تخمیـن  گـردش  در  بیت کوین هـای  کل 
بهتریـن تعریـف ممکن توسـط خالق آن یعنـی نیک کارتر، 

شده: گفته 
»می تـوان آن را بـه عنـوان یـک قیمـت میانگیـن با حجم 

وزن دهـی شـده بیت کویـن )VWAP( توصیـف کرد.« 

)Average capitalization( متوسط ارزش
بـه جـای تعییـن یـک دوره ثابت بـرای محاسـبه میانگین 
متحـرک )به عنوان مثال، میانگین متحـرک 200 روزه(، این 
پارامتـر یـک میانگیـن متحـرک سـاده تجمعـی از ابتدا تا 
تاریخ ذکر شـده اسـت کـه به عنـوان میانگیـن واقعی کل 
تاریـخ  ارزش بـازار اسـت. بـه دلیـل ماهیت »تأخیـر« آن، 
مکانیـزم کاملـی بـرای کمـک به کاهش سـرعت افزایشـی 
مـدل دلتا در طـول زمان اسـت. این میانگین بـرای اولین 

بار توسـط  Renato Shirakashi  منتشـر شـد.
در ادامه نمایی از هر دو خط را مشاهده می کنید.

 

مدلهایپیشبینیدلتاکپ

DeltaCap = RealizedCap - AverageCap  
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بـا دقـت بـه ایـن سـه نمـودار می تـوان فهمیـد کـه خـط 
دلتـا کـپ در هـر بـازه ای بـه حمایـت و مقاومـت مهمـی 
تبدیـل شـده که در هر سـیکل، سـقف قیمتی را مشـخص 

کرده اسـت.
امـا اگـر بـازه آن کوچکتر شـود، هماننـد آن چـه در آخرین 
نمـودار مشـاهده می شـود، پـس از اینکـه قیمـت از خـط 
دلتـاک کـپ عبـور کند چرخه صعودی شـروع شـده و پس 
از آن، ایـن خـط بـه عنوان حمایـت عمل می کند تـا زمانی 
کـه چرخـه بـه پایـان برسـد و همـان خـط دلتـا کـپ بـه 

مقاومـت تبدیل شـود.
بـا ذکـر ایـن نکتـه شـرایط شـفاف تر شـده و می توانیـم 
واضح تـر در مـورد چرخـه فعلـی بیت کوین صحبـت کنیم.

پیش بینی قیمت بیت کوین با مدل دلتا کپ 
حال بازه زمانی را به یک سال گذشته محدود می کنیم: 

 
در ایـن نمـودار مشـاهده می کنیـم کـه قیمـت در رونـد 
صعـودی بـه زیـر خط دلتـا کـپ کشـیده شـده و وارد فاز 
اصـالح شـده اسـت، امـا در حـال حاضـر در حـال نزدیک 
شـدن بـه ایـن خـط اسـت کـه بایـد ببینیـم آیا موفـق به 

شکسـت ایـن خـط خواهـد شـد یـا خیر؟ 
اگـر ایـن خـط شکسـته شـود و قیمـت از آن عبـور کنـد، 
سـیکل صعـودی هنـوز خاتمـه نیافتـه و می توانیـم اعـداد 
باالتـری را بـرای بیت کویـن متصور شـویم، امـا در صورتی 
کـه خـط دلتا کـپ به عنـوان مقاومـت عمل کـرده و مانع 
رشـد قیمتـی شـود باید گفـت که سـیکل صعـودی خاتمه 
یافتـه و قیمـت نهایتًا در بـازه 52 هزار تـا 55 هزار متوقف 
شـده و وارد فـاز نزولـی خواهـد شـد. اگـر بخواهیـم ایـن 
مـدل را در کنـار مدل هـای دیگـر تحلیـل کنیـم بایـد گفت 
کـه امید به شکسـت خط دلتا بیشـتر اسـت امـا همچنان 
مقاومـت مهمـی در سـر راه داریـم که باید ببینیـم در آینده 

چه اتفاقـی خواهـد افتاد.
در ادامـه ایـن مـدل، شـاخص دیگـری قابل تعریف شـدن 
اسـت کـه در شـماره  های بعـدی کریپتـو داشـبورد توضیح 

داده خواهد شـد. 

 

امـا حـال وقـت آن شـده تـا دقیق تـر مـدل دلتا کـپ را 
بررسـی کنیـم و ببینیـم کـه چـه نتیجه ایـی می توانیـم از 

آن بگیریـم.
در ادامـه مـدل دلتـا کـپ و نمـودار قیمتـی آورده شـده 
اسـت. در ایـن نمـودار هرچـه بـازه ی نشـان داده شـده 
کوچکتـر شـود، فرمول بـر اسـاس میـزان میانگین گیری، 
اعـداد جدیـدی را نشـان می دهـد و ممکن اسـت نمودار 

شـود. متفاوت 
به چند نمودار زیر دقت کنید:

این نمودار از سال 2011 شروع شده است.

این نمودار از سال 2014 رسم شده است.
 

اما این نمودار از سال 2018 رسم شده است. 
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 )synthetic asset( مصنوعـی  دارایـی  اصطـالح 

ارزشـی  کـه  می کنـد  اشـاره  دارایی هـا  از  ترکیبـی  بـه 

مشـابه بـه دارایی هـای دیگـر دارنـد. بـه طـور سـنتی، 

دارایی هـای مصنوعـی، اوراق مشـتقه مختلفـی ماننـد 

را  آتـی  قراردادهـای  یـا  آپشـن  بیت کویـن  معامـالت 

ترکیـب می کننـد تـا یـک دارایی اساسـی مانند سـهام، 

اوراق قرضـه، کاالهـا، شـاخص ها، ارزهـا یـا نـرخ بهره 

کننـد. شبیه سـازی  را 

شـاید بهتـر باشـد بـا یک مثـال سـاده بـه توضیح آن 

بپردازیم:

تصـور کنیـد که شـما یک شـرکت سـرمایه گذاری دارید 

و قصـد نداریـد سـهام بخریـد امـا می خواهید از رشـد 

آن سـهام سـود کنیـد، بـدون اینکه به صورت مسـتقیم 

بـا آن درگیـر شـوید، در چنیـن شـرایطی بهتر اسـت از 

دارایی هایـی مصنوعـی اسـتفاده کنیـد. بـه این صورت 

کـه شـما قـرارداد مربـوط بـه آن سـهام را خریـده و در 

تاریـخ سررسـید آن را می فروشـید یـا حتـی می توانید 

زمـان بیشـتری آن را نگهـداری کنیـد و از بـاال یا پایین 

بـا  ایـن شـرایط شـما  در  کنیـد.  قیمـت سـود  رفتـن 

قراردادهـای متعـدد می توانـد سـهام مختلـف را خرید 

و فـروش کنیـد، بـدون اینکـه بـه طـور مسـتقیم درگیر 

خـود سـهام شـرکت شـوید حتـی تمـام آن سـهام ها 

می توانـد در یـک قـرارداد گنجانـده شـود و کار شـما 

شـود. هم  آسـان تر 

 

بـرای اینکـه اهمیـت ایـن بخـش را درک کنیـد بهتـر 

آن هـا  بزرگـی  و  بازارهـا  ارزش  بـه  نگاهـی  اسـت 

بیندازیـد. ارزش کلیـه قراردادهـای اوراق مشـتقه بیش 

از ۱.۲ کوادریلیـون دالر اسـت؛ عددی که بسـیار بیشـتر 

بدهـی جهانـی   ،) دالر تریلیـون   ۲۱۷( امـالک جهانـی  از 

(، بازارهای سـهام جهانی )۷۳ تریلیون  )۲۱۵ تریلیـون دالر

( و موجـودی طـالی جهـان اسـت. دالر

بـه  کمـک  بـرای  مشـتقه  اوراق  از  می تـوان  طرفـی  از 

ریسـک قیمـت انـواع دارایی ها اسـتفاده کـرد. همچنین 

اوراق مشـتقه باعـث تقویـت و تشـدید ناکارآمـدی بازار 

می شـوند و تریدرهـا را بـه یـک بـازی بـا مبلـغ صفـر و 

بـدون ایجـاد ارزش واقعـی در بـازار تشـویق می کننـد.

اسـتفاده از محصـوالت اوراق مشـتقه، به سـرمایه گذاران 

حسـاب  تسـویه  بـدون  کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن 

پوشـش  و  انتقـال  ریسـک  آربیتـراژ،  تریـد  فیزیکـی، 

کننـد. کسـب  سـود  قیمـت  نوسـانات  از  ریسـک، 

دارایی مصنوعی کریپتویی چیسـت؟

ایـن  ارز دیجیتـال  بـر  هـدف دارایـی مصنوعـی مبتنـی 

اساسـی،  دارایـی  نگهـداری  بـه  نیـاز  بـدون  کـه  اسـت 

کاربـران را مالـک انـواع دارایی ها قرار دهـد. این دارایی 

می توانـد از ارزهـای فیات ماننـد دالر آمریکا یـا ین ژاپن 

تـا کاالهایـی ماننـد طال و نقـره و همچنین شـاخص های 

سـرمایه گذاری یـا سـایر دارایی هـای دیجیتـال باشـند.

سـرمایه گذاران می توانند با اسـتفاده از دارایـی مصنوعی 

ارز  اکوسیسـتم  از  شـدن  خـارج  بـدون  و  منحصربه فـرد 

دیجیتـال، توکن هایـی را نگهـداری کنند کـه ارزش برخی 

از دارایی هـا را شبیه سـازی می کننـد و بـه نمایندگـی از 

می شـوند. معامله  آن هـا 

غیرمتمرکـز   مزایـای  تمـام  کریپتویـی  مصنوعـی  دارایـی 

بـودن را نیـز بـه کاربـران ارائـه می دهـد؛ زیـرا آن هـا بـا 

امـن،  ابزارهـای  قـرارداد هوشـمند و سـایر  از  اسـتفاده 

اسـتفاده  قابـل  دنیـا  سراسـر  در  کاربـران  همـه  بـرای 

 )DLT( شـده  توزیـع  کل  دفتـر  در  داده هـا  و  هسـتند 

می شـوند. ذخیـره 

 

)SyntheticAsset(معرفیداراییهایمصنوعی
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انواع دارایی های مصنوعی کریپتویی
 

Abra یـک پلتفـرم سـرمایه گذاری غیرمتمرکـز اسـت کـه بـه 
کاربـران اجـازه می دهـد تـا از ارز دیجیتـال خـود بـه عنـوان 
وثیقـه بـرای ایجـاد دارایـی مصنوعـی اسـتفاده کننـد. مـدل 
دارایـی مصنوعـی Abra از قراردادهـای هوشـمند بیت کوین و 

می کنـد. اسـتفاده  الیت کویـن 
در عمـل، اگـر یـک سـرمایه گذار بخواهـد از طریق Abra سـهام 
گـوگل را بـه ارزش ۱۰۰۰ دالر بخـرد، ایـن شـرکت ۱۰۰۰ دالر از 
بیت کویـن کاربـر را در برابـر قیمـت سـهام گـوگل پشـتیبانی 
می کنـد. اگـر ارزش سـهام گـوگل، بـاال یـا پاییـن بـرود، مقدار 
کـم  آن  از  یـا  اضافـه  کاربـر  قـرارداد  بـه  بیت کویـن  معـادل 

می شـود.
در مثـال بـاال، سـرمایه گذار می توانسـت در حالی که پوزیشـن 
خریـد در گـوگل دارد، پوزیشـن فـروش نیـز در بیت کویـن بـاز 
کنـد؛ در همیـن حـال،  Abra در حالـی کـه گـوگل را فـروش 
اسـتقراضی می کـرد، پوزیشـن خریـد نیـز در بیت کویـن بـاز 

می کـرد.

پلتفرم Synthetix برای ترید دارایی مصنوعی

اتریـوم  بـر  مبتنـی  پلتفـرم  یـک   )Synthetix( سـینتتیکس 
اسـت کـه بـه سـرمایه گذاران امـکان می دهـد تـا ارز دیجیتال 
مصنوعـی را روی پلتفـرم همتـا به همتـای آن تریـد کنند. این 
قضیـه کاربـران را قـادر می سـازد تـا بـه محصـوالت مصنوعی 
دسترسـی پیـدا کـرده و به طـور همزمـان در برابـر دارایی های 
غیـر ارز دیجیتالـی ماننـد طـال، دالر و سـهام قـرار بگیرنـد و 

بتواننـد روی آن هـا نیـز سـرمایه گذاری کننـد. در حال 
حاضـر ۶۹ میلیـون دالر در قراردادهـای اوراق مشـتقه 

مصنوعـی جریـان دارد.
سـینتتیکس به کاربـران اجازه می دهد تـا دارایی های 
مصنوعـی متنوعـی از جملـه ارز فیات، اوراق مشـتقه، 
ارزهـای دیجیتـال و طبقـات مختلـف دارایـی را صادر 
کننـد. نمونه هـای آن بیت کویـن، یـورو، دالر، سـهام 
تسـال، طـال و غیـره اسـت. کاربـر بـه منظـور ایجـاد 
 SNX دارایـی مصنوعـی، وثیقـه را به شـکل توکن های
قـرار می دهـد. سـپس کاربـر قـادر خواهـد بـود یـك 
دارایـی مصنوعـی را با دیگـری مبادله کنـد و وثیقه را 
از طریـق یـك اوراكل بدون واسـطه قیمت گذاری کند.

UMA یا همان Universal Market Access
قراردادهـای  بـرای  غیرمتمرکـز  پلتفـرم  یـک   UMA 
مالـی اسـت کـه از یـک مکانیـزم اوراکل صادقانـه و 
کاربـران  توانمندسـازی  بـرای  قراردادهـای هوشـمند 
بـرای ایجاد محصـوالت مالی خـود اسـتفاده می کند. 
از  اسـتفاده  بـا  می تواننـد   UMA کاربـران  اصـل  در 
پروتکل هایـی مانند ERC20، محصوالت مالی بسـازند 
تا اوراق مشـتقه توکنیـزه ای را ایجاد کننـد و در مقابل 
 ETF دارایی هـای اساسـی در دنیـای واقعی کـه مانند

سـنتی عمـل می کننـد، قـرار بگیرند.

اهمیـت  کریپتویـی  مصنوعـی  هـای  دارایـی  چـرا 
دارنـد؟

مدل هـای ارز مصنوعـی بـا وثیقـه ارز دیجیتـال کـه 
پیامدهـای  می کننـد،  کار  هوشـمند  قراردادهـای  بـا 
عظیمـی در صنعـت مالی سـنتی دارند. ایـن مدل ها، 
بـه دارنـدگان ارز دیجیتـال، بـرای تریـد دارایی هـای 
اهـرم  آن¬هـا،  مشـتقه  اوراق  همچنیـن  و  سـنتی 

می کننـد. پیشـنهاد 
عـدم تمرکز در یـک جامعـه جهانی به سـرمایه گذاران 
کـه  ایـن  از  قبـل  می دهـد.  آزاد  دسترسـی  امـکان 
 UMA و  سـینتتیکس   ،Abra ماننـد   محصوالتـی 
در دسـترس قـرار بگیرنـد، تنهـا تعـداد معـدودی از 
سـرمایه گذاران سـازمانی می توانسـتند به بازار جهانی 
اوراق مشـتقه دسترسـی پیـدا کننـد؛ اکنون هر کسـی 
که گوشـی هوشـمند و درکی از دارایـی مصنوعی دارد، 
می توانـد بـه ایـن وسـایل قدرتمنـد سـرمایه گذاری 

دسترسـی پیـدا کند.
بـا پلتفرم هـای دارایـی مصنوعـی ارز دیجیتـال، کـه 
سـرمایه گذار  هـزاران  روی  را  مشـتقه  اوراق  درهـای 
جدیـد بـاز می کنـد، تنها زمـان خواهد گفت که سـیل 
احتمالـی قراردادهای اوراق مشـتقه جدید با وثیقه ارز 
دیجیتـال، چـه تاثیـری در منظر سـنتی مالـی خواهد 

داشت.
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شـبکه UMA خـودش را بـه عنوان پروتکلـی برای ایجـاد دارایی های 
ترکیبـی توصیـف کـرده اسـت. افـراد می تواننـد در ایـن پلتفـرم بـه 
نوشـتن قرارداد هـای هوشـمندی بپردازنـد کـه قابلیت خـود اجرایی 
و ضمانت هـای اقتصـادی دارنـد. همچنیـن ایـن شـبکه خـودش را 
بـه عنـوان پلتفرمـی برای نـوآوری مالـی معرفی کرده اسـت. شـبکه 
UMA یـک پروتـکل متـن بـاز را تعریـف می کنـد کـه بـه طرفیـن 
قـرارداد اجـازه ایجـاد و طراحی قـرارداد خود را می دهـد. امنیت این 
قرارداد هـا در ایـن شـبکه بـا انگیزه هـای اقتصادی تأمین می شـود و 
در نتیجـه، ایـن قرارداد هـا دارای قابلیـت خـود اجرایی هسـتند و به 

صـورت جهانی در دسـترس قـرار خواهنـد گرفت.

شبکه UMA چگونه کار می کند؟
ابتـدا توافقـی سفارشـی بین طرفیـن قـرارداد ایجاد می شـود. فرض 

کنیـد علـی فکـر می کند کـه قیمت سـهام گوگل در شـش مـاه آینده 

پاییـن می آیـد و محمـد برعکـس او فکـر می کنـد و اقدام بـه ایجاد 

پوزیشـن  النـگ )long( می کنـد. علـی و محمـد معاملـه خـود را بـا 

اسـتفاده از یـک قـرارداد هوشـمند UMA رسـمیت می بخشـند. هـر 

یـک از طرفیـن یـک نیازمنـدی مارجیـن )margin( ده درصـدی را 

واریـز می کنـد و هـر یـک از آن¬هـا که بـه درسـتی رفتار نکنـد، این 

ده درصد واریز شـده را از دسـت خواهد داد. شـبکه UMA متشـکل 

از دو بخـش اسـت، یکـی از ایـن بخش هـا بـرای اجـرای خـودکار 

قرارداد هـای مالـی تعیین شـده و بخـش دیگر اوراکلی صادق اسـت 

کـه بـرای ارزش-گـذاری قرارداد هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

UMA مشخصات پروتکل
شـبکه UMA نوعـی پروتکل غیر متمرکـز را تعریف می کنـد که ایجاد، 

خریـد و تسـویه قرارداد هـای مالـی را بـرای هـر یـک از دارایی هـای 

زیربنایـی امکان پذیـر می کنـد. ایـن پروتـکل سیسـتم هایی نویـن را 

بـرای حفـظ وثیقـه مارجیـن فراهـم می کنـد کـه بـه مشـارکان بازار 

اجـازه تریـد می دهـد، بدون اینکه ریسـک تسـویه و یا طـرف مقابل 

در ایـن میـان مطـرح باشـد. UMA یـک چارچوب عمومـی را تعریف 

می کنـد کـه در آن قرارداد هـای مالی را با شـرایط اقتصادی 

توافقـی می تـوان ایجـاد کرد. با اسـتفاده از ایـن چارچوب، 

نیازمندی هـای مارجیـن و زمـان خاتمه قـرارداد نیز تعیین 

می شـوند. ایـن پروتـکل از قرارداد هـای هوشـمند بـر روی 

ماشـین مجـازی اتریوم اسـتفاده می کند و این عـدم تمرکز 

و عـدم نیـاز بـه اجـازه را بـه معنـی واقعـی کلمـه تحقـق 

خواهد بخشـید.

نتیجه گیری
و  اسـت  مختلـف  افـراد  بـا  تیمـی  دارای   UMA شـبکه 

ایـن تیـم بـر ایـن بـاور اسـت کـه بازار هـای مالـی بایـد 

بـه صـورت جهانـی در دسـترس باشـند. تیـم ایـن پـروژه 

گولدمـن   ،)google( گـوگل  دانش آموختـگان  از  متشـکل 

 )startup( اسـتارتاپ های   ،)Goldman Sachs( سـاکس 

سـرمایه گذاری و سـه برنامـه دکتـری اقتصـادی اسـت. از 

مشـاوران و مربیـان ایـن پـروژه می تـوان به افـرادی مانند 

کارلسـون  جیـل   ،)Chris Burniske( برنیسـک  کریـس 

)Jill Carlson( و دیگـران اشـاره کـرد. شـبکه UMA یکـی 

از پروژه هـای منحصـر بـه فـرد دیفـای اسـت کـه دارای 

پتانسـیل زیـادی اسـت. ایـن پـروژه سـود خوبـی بـرای 

کاربـران اولیـه خـود داشـته اسـت و هنـوز هم ناشـناخته 

باقـی مانـده و افـراد زیـادی در مـورد آن خبر ندارنـد. البته 

این پروژه مشـکالتی نیـز دارد، از جمله اینکـه تعداد زیادی 

اسـت.  بنیان گـذاران  اختیـار  در  هنـوز  آن  توکن هـای  از 

شـایان ذکر اسـت کـه ایـن بنیان گـذاران ادعـا می کنند که 

از ایـن توکن هـا بـرای رأی گیـری اسـتفاده نمی کننـد.

همان طـور کـه در سـایت ایـن پـروژه ذکـر شـده اسـت، 

ایده هـای جـذاب در ایـن حـوزه توسـط تیـم ایـن پـروژه 

همـواره مـورد اسـتقبال قـرار  می گیـرد و انتظـار داریـم در 

آینـده بتوانـد رشـد متناسـبی بـا بـازار داشـته باشـد.

104.000.00

630 میلیون دالر

64.000.00

Gate.io,KuCoin,Binance

10 دالر

تعداد لک توکن ها

ارزش بازار

تعداد توکن در گردش

بازار ها

قیمت فعلی

اطالعات بازار

UMAمعرفــیپروژه
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Polkadot )DOT( 
ایـن هفته شـبکه پولکادات بسـیار پرکار بوده اسـت. جدول 
بـاال خالصـه ای از گزارش شـبکه پولکادات اسـت که نشـان 
پروژه هـای  بهتریـن  اول  جایـگاه  در   DOT ارز  می دهـد 
ایـن شـبکه از لحـاظ حجـم معامالتـی قـرار دارد. از طرفـی 
در چـارت تکنیـکال ایـن ارز می بینیـم کـه قیمـت پـس از 
یـک ناحیـه نوسـانی، توانسـته رونـد صعـودی پیـدا کند و 
پـس از برخـورد بـه ناحیـه حمایتـی نشـان داده شـده، به 
سـمت مقاومـت اول خـود در قیمـت 39 دالر حرکـت کند. 
در صورتـی کـه بتوانـد از ایـن مقاومـت عبـور کنـد هـدف 
بعـدی، سـقف قیمتـی آن یعنـی 49 دالر خواهـد بـود کـه 
بـا توجـه به سـقف زنی سـایر ارزهـای بـزرگ بـازار می توان 

انتظـار داشـت ایـن ارز هـم رشـد خوبی داشـته باشـد.

ChainLink)LINK(
بـا توجـه بـه نمـودار رزرو Link در صرافی ها، الگـوی جالبی دیده 
می شـود. سـه بـار اخیری که افزایـش شـدیدی در رزرو صرافی ها 
داشـتیم، قیمـت اصالح قابـل توجهی انجـام داد. پـس از آن، با 
کاهـش نـرخ رشـد رزرو و در نهایـت کاهـش میـزان خـود رزرو 
)خروجـی<ورودی(، رشـد قیمتـی خوبـی اتفـاق افتـاد.  بـا توجه 
بـه اتفـاق افتـادن دوبـاره ی ایـن الگـو انتظـار داریم که ایـن بار 

هـم تاریـخ تکرار می شـود.
بـا توجـه بـه حرکـت صعـودی اخیـر بیت کویـن، احتمـال رشـد 
آلت کوین هـای بـزرگ در کوتـاه مـدت باالسـت و LINK یکـی از 

آن هاست.

Dogecoin )DOGE(
معـروف  شـت کوین های  بـازار  شـدن  داغ  از  پـس 
مثـل شـیبا، اکنـون نهنگ هـای دوج کویـن شـروع به 
خریدهـای سـنگین کرده انـد کـه بایـد انتظـار یـک 

رشـد خـوب را از ایـن ارز معـروف داشـته باشـیم.

BEAM )BEAM(
بـا توجـه به رویـداد مهـم فاندامنتـال ارز Beam  در هفتـه آینده 
انتظـار داریـم پـس از عبـور از مقاومـت 0.75 دالر در پلـه اول به 
سـمت 1 دالر حرکـت کنـد. با توجه بـه اینکه هم اکنـون این ارز در 
هنـگام نـگارش این متـن با رشـد 20 درصدی روبه رو بوده اسـت 
در صورتـی کـه بتوانـد به یـک دالر برسـد می توان اهـداف 1.45 

و 2 دالر را بـرای آن متصـور بود.

واچلیست
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رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها 

رویدادهایمهمآینده

تاريخرشد 30 روزهرشد 7 روزه ارزش بازاراسم توضيح رويداد

Contentos )COS(21 مهر9-%20%70 میلیون دالر ارتقاء شبکه اصلی به ورژن دوم

FaraLand )FARA(20 مهر2%40%21 میلیون دالر توکن سوزی ماهانه

IoTeX )IOTX(19 مهر10%14%657 میلیون دالر V1.4.0 هاردفورک ورژن

BEAM )BEAM(29 مهر22%54%85 میلیون دالر راهاندازی توکن حاکمیتی

Polymath )POLY(21 مهر8%17%712 میلیون دالر راهاندازی شبکه اصلی




