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شنبه 1400/08/01خالصهایازآنچهمیخوانیم

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

پرداخت.

پیگیری روند پروژه های معرفی 
شده

در ایــن شــماره 5 پــروژه معرفــی 
قبــل  شــماره های  در  شــده 
کــه تــا کنــون رشــد خوبــی 
و  کــرده  مــرور  را  داشــته اند 
ــی  ــارا بررس ــود آن ه ــزان س می

. می کنیــم

واچ لیست
ــه از  ــی ک ــش ارزهای ــن بخ در ای
نظــر تحلیلگــران مــا در موقعیت 
ــذاب  ــکال ج ــال و تکنی فاندامنت
قــرار گرفته انــد بــرای بررســی 
معرفــی  ســرمایه گذاران  بــه 

می شــود.

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

فیلم آموزشی
در ایـن بخـش در مـورد آلت سـیزن 
و نحـوه اتفـاق افتـادن آن توضیـح 

رویدادهای آیندهخواهیـم داد.
ایـن بخـش رویدادهـای  در 
مهـم رمزارزهـا و رویدادهای 
اقتصـادی مهـم را بـه همـراه 
تاریـخ آن هـا ذکـر کرده ایـم.

 onchain تحلیل تکنیکال و
بررسـی  بـه  بخـش  ایـن  در 
نمـودار بیت کویـن، اتریـوم و 
دامیننـس آن هـا پرداخته ایم 
و در مـورد شـاخص دالر نیـز 
در  کـرد.  خواهیـم  بحـث 
نهایـت داده هـای آن چیـن را 
مورد تحلیـل قرارخواهیم داد.
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مروری بر مدل های معرفی شده
ــای  ــش مدل هـ ــن بخـ در ایـ
ـــماره های  ـــده در ش ـــی ش معرف
قبـــل کریپتـــو داشـــبورد را 
ـــا  ـــه آن ه ـــرده و نتیج ـــرور ک م
در رونـــد فعلـــی را بررســـی 

. می کنیـــم

مروری بر حوزه های معرفی شده
ــی  ــه معرف ــی ب ــج شــماره قبل در پن
پنــج حــوزه پرداخته ایــم کــه در 
ایــن شــماره آن هــا را مــرور خواهیم 
کــرد و آخریــن تغییــرات را بررســی 

می کنیــم.
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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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 )CBDC( سـران گروه هفـت با عرضـه ارز دیجیتال بانک مرکـزی
موافقـت کردند.

بـه گـزارش کوین تلگـراف، گـروه هفـت کشـور برتـر اقتصـادی، 
مرکـزی  بانـک  دیجیتـال  ارزهـای  خصـوص  در  جـاری  هفتـه 
)CBDC( صحبـت کـرده و بـه نتیجـه رسـیدند کـه ایـن رمزارزها 
ضـرری بـرای سیسـتم پولـی ندارنـد و مطابق بـا اسـتانداردهای 
موجـود هسـتند. رؤسـای امـور مالـی G7 در تاریـخ ۱۳ اکتبـر)۲۱ 
 CBDCمهـر(، در واشـنگتن بـا یکدیگـر مالقـات کـرده تـا دربـاره
هـا صحبـت کننـد و ۱۳ سیاسـت عمومـی دربـاره ی پیاده سـازی 
رمـز ارزهـای بانـک مرکـزی را امضـا کننـد. گـروه G7 کـه شـامل 
کشـورهای کانـادا، فرانسـه، آلمـان، ایتالیـا، ژاپـن، انگلسـتان و 
آمریـکا اسـت عنـوان کردند که، عرضـه هرگونـه CBDC جدید به 

منظـور حفـظ ثبـات اقتصـادی آسیب رسـان نیسـت.

توکن سـوزی صرافـی بایننـس؛ ۶۴۰ میلیـون دالر BNB از گـردش 
خارج شـد.

صرافـی بایننـس بـه تازگـی هفدهمین برنامـه توکن سـوزی خود را 
تکمیـل کـرد و طـی آن، بیـش از یک میلیـون واحـد بایننس کوین 
از گـردش خـارج شـد که در مقایسـه بـا توکن سـوزی های قبلی، به 
دلیـل افزایـش قیمـتBNB، باالتریـن ارزش دالری را تـا بـه امـروز 
داشـته اسـت .ایـن صرافـی در توییتـر خـود از حـذف ۱،۳۳۵،۸۸۸ 
واحـد توکـن BNB خبـر داد کـه بـا احتسـاب ارزش دالری در زمـان 

توکـن سـوزی، معـادل ۶۳۹،۴۶۲،۸۶۸ میلیارد دالر اسـت.

رئیـس کل بانـک مرکـزی ایـران: ارز دیجیتال ملـی را به  
طـور آزمایشـی عرضـه می کنیم.

علـی صالح آبـادی، رئیس بانـک مرکـزی، در مصاحبه ای 
پیرامون نشسـت خـود با اعضـای کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس عنـوان کـرد کـه، بانـک مرکـزی ارز دیجیتـال 
ملـی ایـران را بـه  صـورت آزمایشـی عرضـه خواهدکرد. 
جمـع  در  کشـور  مرکـزی  بانـک  رئیـس  صالح آبـادی 
بـا  خـود  نشسـت  محتـوای  تشـریح  در  خبرنـگاران 
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی گفـت:
» در آینـده رمـز ارز ملی را به صورت آزمایشـی راه اندازی 
خواهیـم کرد و در حـال حاضر بانک مرکزی بررسـی های 
خـود را روی آن انجـام می دهـد. امیدواریـم ضوابط آن 
در شـورای پـول و اعتبـار نهایـی شـود تـا ایـن موضوع 
کـه بـه صـورت محـدود از سـوی برخـی کشـور ها دنبال 

شـده، در ایـران نیز راه اندازی شـود.«

رئیس پلیـس امنیـت اقتصادی: در سـازمان های دولتی دسـتگاه 
ماینـر وجود دارد.

اقتصـادی،  امنیـت  رئیس  پلیـس  مقیمـی،  محمدرضـا  سـردار 
گفتـه اسـت در برخـی از سـازمان های دولتـی دسـتگاه اسـتخراج 
ارز دیجیتـال وجـود دارد. به گفتـه او، اینکـه کـدام سـازمان از ایـن 
دسـتگاه ها اسـتفاده می کنـد و کـدام سـازمان اسـتفاده نمی کنـد، 
باید بررسـی شـود. مقیمـی، رئیس  پلیس امنیت اقتصـادی ناجا، در 
رابطه با وجود دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتال در سـازمان های 

دولتـی گفته اسـت:
»یکـی از مشـکالتی کـه بـا همـکاری وزارت نیـرو در حـال پیگیـری 
آن هسـتیم ایـن اسـت که بعضـًا در برخـی از نهادها، سـازمان ها و 
مؤسسـات دولتـی، از این ماینرها اسـتفاده می  شـد. می توان گفت 
کـه اکثر این سـازمان ها دیگـر از این ماینرها اسـتفاده نمی کنند، اما 

آن را در اختیـار دارند.«

دومیـن دور اعتراضـات مـردم السـالوادور؛ بیت کویـن و بوکلـه 
مشـکل آن هاسـت!

در دور دوم اعتراضـات السـالوادور، مردم این کشـور روز یکشـنبه بار 
دیگـر به خیابان هـا آمدند و نارضایتی خود نسـبت به نجیب بوکله 
و پذیـرش بیت کویـن، به عنـوان پـول قانونـی، را اعـالم کردنـد. به 
گـزارش رویتـرز، بوکلـه پس از باالگرفتـن این اعتراضات و در پاسـخ 
بـه تظاهـرات مـردم، در توییتـرش، خـود را »امپراتـور السـالوادور« 
خوانـد. رسـانه های محلـی بـرآورد می کنند کـه حداقـل ۴,۰۰۰ نفر از 
شـهروندان سن السـالوادور، پایتخت السـالوادور، در ایـن اعتراضات 
شـرکت داشـته اند. معترضان با حمل پالکاردهایی، از قضات دادگاه 
عالـی السـالوادور درخواسـت کردند تا بوکلـه را از قـدرت خلع کنند. 

آمریـکا بـرای اولیـن بـار در صنعت اسـتخراج بیت کوین 
از چین پیشـی گرفت.

داده هـای جدیـد دانشـگاه کمبریـج که امروز منتشـر شـد 
نشـان می دهـد، آمریـکا در حال حاضر مقصد شـماره یک 
ماینرهـا بـرای اسـتخراج بیت کویـن بـوده و چیـن را برای 

اولیـن بـار از این حیث پشـت سـر گذاشـته اسـت.
بـه گـزارش سی ان بی سـی، بـر اسـاس آمـار ارائـه  شـده 
توسـط مرکز امور مالی جایگزین دانشـگاه کمبریـج، تا ماه 
جـوالی، %۳۵.۴ از هش ریـت بیت کویـن، کـه بیانگر قدرت 
جمعی ماینرها در شـبکه اسـت، از آمریکا نشـأت می گیرد. 
ایـن رقم نشـان دهنده افزایش ۴۲۸% نسـبت به سـپتامبر 

سال گذشـته است.

برگزیدهاخبار

مـردم نسـبت به قصـد بوکله بـرای انتصـاب دوبـاره خود 
به عنـوان رئیـس جمهـور و پذیـرش بیت کویـن به عنـوان 

یـک پول قانونـی اعتـراض دارند.
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

اگـر شـما بیت کویـن را در باالترین قیمت سـال 2017 خریده 
 S&Pبودیـد، بـا قیمت فعلـی 216% سـود کرده اید. شـاخص
500  در ایـن زمـان تنهـا دو برابـر شـده اسـت. بیت کویـن 

بخریـد و صبر داشـته باشـید.

الرک دیویـس، تحلیلگـر بـازار رمزارزهـا: پـس از راه انـدازی 
ETF طـالی نقدی )Spot( در سـال 2004، طـال بیش از 300% 

یافت.  افزایـش 
آیا بیت کوین نیز همین کار را می کند؟ 

 )Spot( بیت کوین نقـدی ETF بلـه، امـا تنهـا زمانی کـه یـک
خـوب  بسـیار  بیت کویـن  آتـی  ETFهـای  باشـیم.  داشـته 
هسـتند، امـا ایـن ابزاری نیسـت کـه ما بـرای یک مـگا رالی 

بـه آن نیـاز داریم.

نمـودار مقایسـه عملکـرد بیت کویـن در برابر سـایر دارایی ها از 
ابتدای سـال میـالدی تاکنون

رابـرت کیوسـاکی، نویسـنده کتـاب »پـدر پولـدار، پـدر بی پـول«، 
کـه ریـزش شـدید بـازار بـورس در اکتبـر را پیش بینی کـرده بود، 
اکنـون می گویـد کـه عاشـق بیت کویـن اسـت. وی در روز جمعـه 
در توییتـر، حمایـت خـود از رمـزارز برتر را نشـان داد و نوشـت:

» مـن عاشـق بیت کویـن هسـتم، چـرا که بـه فـدرال رزرو، وزارت 
خزانـه داری یـا وال اسـتریت اعتمـاد ندارم.«

ژائـو، مدیـر عامـل صرافـی بایننـس: در حالـی کـه قیمـت باال و 
پاییـن مـی رود، نـوآوری در فناوری تنهـا در یک جهت پیشـرفت 

می کنـد.  بـر بلنـد مـدت تمرکـز کنید.
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جفــت ارز اتریــوم بــه بیت کویــن در تایــم فریــم روزانــه توانســته خــط رونــد نزولــی خــود را شکســته و گارد صعــودی بگیــرد، ولــی 

ــه حمایتــی  ــد حرکــت صعــودی خــود را از ناحی ــه بیت کویــن می توان ــوم نســبت ب در حــال حاضــر در حــال اصــالح اســت. اتری

0.056 دالر اســتارت بزنــد، ولــی در صورتــی کــه ایــن حمایــت از دســت بــرود حمایــت مهــم بعــدی بــرای برگشــت اتریــوم قیمــت 

0.046 دالر خواهــد بــود. در صــورت ادامــه رونــد صعــودی دامیننــس بیت کویــن، احتمــال ریزشــی بــودن و ادامــه اصــالح اتریــوم 

ـــازار  ـــات ب ـــه هیجان ـــه ب ـــا توج ـــاند. ب ـــود برس ـــی خ ـــقف تاریخ ـــه س ـــود را ب ـــت خ ـــودی توانس ـــت صع ـــروع حرک ـــا ش ـــن ب بیت کوی

و افزایـــش دامیننـــس بیت کویـــن بـــا شـــروع رشـــد بیت کویـــن احتمـــال شکســـت ATH وجـــود دارد ولـــی در کوتاه مـــدت 

بـــا توجـــه بـــه تســـویه 

معامله گرانـــی  کـــردن 

کــــه روی 64000 دالر خرید 

کرده انـــد و می خواهنـــد 

ســـر بـــه ســـر خـــارج 

ـــال نوسانات  شـوند، احتمـ

نزولـــی در بـــازار بـــاال 

صـــورت  در  اســـت. 

شکســـت ســـقف تاریخـــی 

بــــیت کوین  قیمـــت، 

می توانـــد تـــا مقاومـــت 

ــد و  ــد کنـ 70000 دالر رشـ

ـــرای  ـــناریو ب ـــا دو س از آنج

ـــی رود.  ـــاال م ـــه 82000 دالر ب ـــه ناحی ـــیدن ب ـــال رس ـــال، احتم ـــقف کان ـــت س ـــورت شکس ـــود دارد. در ص ـــن وج ـــد بیت کوی ـــه رون ادام

ـــا  ـــد ت ـــت می توان ـــر قیم ـــد، حداکث ـــری کن ـــن جلوگی ـــودی بیت کوی ـــد صع ـــه رون ـــت 70000 دالر از ادام ـــه مقاوم ـــی ک ـــی در صورت ول

ـــه ادامـــه حرکـــت صعـــودی خـــود ادامـــه دهـــد. ـــد و از آنجـــا مجـــدد ب ـــه کن ـــال، در محـــدوده 52000 دالر، اصالحـــی را تجرب کـــف کان

تحلیلبیتکوین

تحلیل اتریوم نسبت به بیت کوین
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دامیننــس تتــر نشــان دهنــده مارکــت کــپ تتــر بــه مارکــت کل بــازار اســت، ایــن یعنــی تتــر چــه حجمــی از بــازار را تصاحــب 

ــه نشــان از صعــودی  ــرد ک ــی ب ــن شــاخص پ ــی ای ــد نزول ــه رون ــوان ب ــر می ت ــس تت ــه چــارت دامینن ــا توجــه ب ــرده اســت. ب ک

بــودن بــازار دارد. در صورتــی کــه دامیننــس تتــر بتوانــد حمایــت 2.4% خــود را از دســت بدهــد می توانــد خــود را تــا ناحیــه %2 

پاییــن بکشــد کــه نشــانه بســیار خوبــی بــرای بــازار اســت و شــاهد رشــدهای خوبــی در بــازار خواهیــم بــود. امــا در صورتــی کــه 

دامیننــس تتــر در ایــن نواحــی حمایــت شــود و رونــد اصالحــی صعــودی را شــروع کنــد، باعــث شــروع رونــد اصالحــی نزولــی 

ــد %3.44  ــد آن را برگردان ــر، مقاومــت مهمــی کــه می توان ــازار مــی شــود. در صــورت شــروع حرکــت صعــودی دامیننــس تت در ب

خواهــد بــود.

تحلیلگر: سینا جعفری

تحلیل دامیننس تتر

نســبت بــه بیت کویــن وجــود دارد و بایــد دیــد ایــن جفــت ارز بــه حمایت هــای ذکــر شــده چــه واکنشــی نشــان می دهــد. در 

صــورت شــروع رونــد اصالحــی دامیننــس بیت کویــن، هــدف اول بــرای اتریــوم می توانــد 0.08 بیت کویــن باشــد و اهــداف قابــل 

ــود.  ــد ب ــن خواهن دســترس بعــدی قیمت هــای 0.13 و 0.16 بیت کوی
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)DXY( تحلیل شاخص قدرت دالر
ــال 40 روزه  ــد، در یــک کان ــه مشــاهده می کنی ــم. همان طــور ک ــم 4ســاعته بررســی می کنی ــم فری ــدا شــاخص DXY را در تای در ابت

در حــال حرکــت بــود کــه نشــانه های تغییــر رونــد را از خــود نشــان داد. مطابــق شــکل ســیکل های زمانــی را مشــاهده می کنیــد 

کــه ابتــدا در دو قلــه رســم شــدند

 .)TOP2 & TOP1(

ــد  ــی، بای ــون ســیکل های زمان ــق قان مطاب

مابقــی خط هــای ســیکل زمانــی نیــز  روی 

ســقف قــرار گیرنــد کــه در TOP3 هــم ایــن 

ــی  ــه اصل ــا نکت ــت. ام ــهود اس ــر مش ام

 )4 TOP( ــت ــارم اس ــقف چه ــان س در زم

ــال  ــقف کان ــه در س ــای اینک ــه ج ــه ب ک

قــرار بگیــرد، در کــف کانــال تثبیــت شــد. 

ایــن موضــوع نشــان از کاهــش انــرژی در 

ــک  ــه TOP5 ی ــی ک ــودار دارد. در صورت نم

قلــه نباشــد، تأییــد کامــل تغییــر رونــد و 

شــروع رونــد نزولــی شــکل گرفتــه اســت. 

ــم فریــم 4 ســاعته ( ) درابعــاد تای

در تایــم فریــم روزانــه پــس از ریــزش شــدید، یــک الگــوی کالســیک بازگشــتی )کــف دوقلــو( تشــکیل شــد. ایــن الگــو در مقاطــع 

گذشــته هــر بــار باعــث بازگشــت رونــد شده اســت. از دیــدگاه فیبوناچــی می توانــد ابتــدا تــا ســطح 38.2، یعنــی 94.4، و ســپس 

ــد. در  ــت کن ــی 96، حرک ــطح 0.5، یعن س

حــال حاضــر محــدوده 93.2 تــا 93.4 

مهم تریــن حمایــت می باشــد کــه بــه 

نظــر در همیــن نواحــی حمایــت شــود. در 

ــت، مجــدد  صــورت از دســت دادن حمای

حمایــت   ،92.5 یعنــی   ،23.6 فیبــوی 

فیبوناچــی مهمــی می باشــد.

 CCI اندیکاتــور  دو  دیــدگاه  از  حــال 

ــه بررســی  ــال کاال( و ADX ب )شــاخص کان

می پردازیــم.  دالر  شــاخص 

در تایــم فریــم روزانــه شــاهد کاهــش 

ــر را  ــن ام ــتیم. ای ــانات هس ــطح نوس س

ADX تأییــد می کنــد و هــرگاه مجــدد 

بــه ســطح 43.3 برســد، ســطح نوســانات 

افزایــش می یابــد. از طرفــی DI+ در حــال 

قطــع کــردن DI- می باشــد کــه نشــان 

ــم  ــتاب ک ــا ش ــی ب ــطح نزول ــده س دهن

می باشــد. 

ایــن موضــوع را CCI تأییــد می کنــد و تــا 

زمانــی کــه شکســته نشــود انتظــار رونــد 

صعــودی خاصــی را نمی تــوان داشــت 

 CCI و هــر صعــودی قبــل از شکســت

ــود. ــد ب ــدار خواه ناپای

تحلیلگر: مهدی پیرحیاتی
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ــات و اتفاقاتــی اســت کــه در بالک چیــن ثبــت شــده اســت. ایــن تحلیــل شــامل بررســی  ــا، تحلیــل جزئی تحلیــل آن چیــن دیت

ــود. ــت، می ش ــده اس ــت ش ــن ثب ــه در بالک چی ــه ک ــر آنچ ــا و ه ــار ماینره ــداران، رفت ــندگان و خری ــار فروش ــا، رفت تراکنش ه

شاخص ترس و طمع چیست؟
وجــود شــاخص هایی کــه بــا گرفتــن 

داده هــای اولیــه، احساســات حاکــم در 

ــی  ــران را ارزیاب ــت معامله گ ــازار و وضعی ب

ــی نســبت  ــد خوب ــد دی ــد، می توان می کنن

ــی و احتمــاالت پیــش رو در  ــد فعل ــه رون ب

ــار فــرد معامله  گــر قــرار دهــد. یکــی  اختی

ــازار  ــه احساســات ب ــن شــاخص ها ک از ای

را نشــان می دهــد، شــاخص تــرس و 

طمــع )Fear and Greed( نــام دارد.

معامله گــران اغلــب در زمــان رشــد قیمت هــا حریــص می شــوند کــه در نتیجــه آن احســاس فومــو در بــازار بــه وجــود می آیــد و 

بالعکــس زمانــی کــه بــازار نزولــی می شــود، بــا دیــدن تغییــرات قیمتــی منفــی بــه صــورت غیرمنطقــی، اقــدام بــه فــروش ارزهــای 

دیجیتــال خــود می کننــد. داده هــا در مقیاســی ســاده بیــن اعــداد صفــر تــا صــد قــرار  دارنــد، عــدد صفــر بــه معنــای “تــرس شــدید” 

و عــدد صــد برابــر “طمــع شــدید” اســت.

ــت  ــن اس ــانگر ای ــدید نش ــرس ش      - ت

و  نگــران هســتند  کــه ســرمایه گذاران 

ــت  ــک فرص ــد از ی ــوع می توان ــن موض ای

ــد. ــر ده ــد خب خری

     - وقتــی ســرمایه گذاران بیــش از حــد 

حریــص می شــوند، می توانــد نشــان از 

ــی در  ــالح قیمت ــک اص ــه ی ــد ک ــن باش ای

راه اســت.

طمــع  و  تــرس  شــاخص  بنابرایــن 

را  ســرمایه گذاران  جــاری  احساســات 

تجزیــه و تحلیــل می کنــد و ایــن داده هــا 

را در مقیاســی ســاده بیــن اعــداد صفــر تــا صــد قــرار  می دهــد.

بــا نگاهــی بــه رونــد ایــن شــاخص می تــوان بــه نتایــج جالبــی رســید. زمانــی کــه بــازار در اوج طمــع خــود قــرار داشــت و وارد 

نــزول شــد ناگهــان تــرس شــدیدی در بــازار بــه وجــود آمــد. پــس از آن بــرای مدتــی کــه در ناحیــه قیمتــی 30 هــزار دالر بودیــم 

تــرس در بــازار بــه بیشــترین مقــدار خــود رســید و هنگاهــی کــه قیمــت رشــد کــرد و بــه ناحیــه 52 هــزار دالر رســید، دوبــاره بــازار 

دچــار طمــع شــد و بایــد انتظــار یــک اصــالح را از بــازار می داشــتیم کــه همیــن اتفــاق هــم افتــاد. نکتــه مهــم آن اســت کــه وقتــی 

بــازار دچــار تــرس یــا طمــع زیــاد شــود حتمــا بایــد انتظــار اصــالح یــا صعــود داشــته باشــیم. در حــال حاضــر طمــع در بــازار بــه 

عــدد 84 رســیده اســت کــه بایــد دیــد رونــد قیمتــی چگونــه بــه ایــن طمــع پاســخ خواهــد داد.
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شـاخص NVT کـه ارزشـمندی شـبکه را نشـان می دهد، 
بـا صعـود قیمـت بیت کویـن همچنـان در ناحیـه ایمن 
باقـی مانـده اسـت و ایـن نشـان می دهـد کـه رشـد 
قیمتـی بیت کویـن همـراه بـا افزایش حجـم تراکنش ها 
بـوده و منطقـی بـه نظر می رسـد. در صورتی که سـطح 
شـدن  متعادل تـر  باعـث  یابـد  افزایـش  تراکنش هـا 
شـاخص NVT خواهد شـد و زمینه را برای رشـد بیشـتر 

قیمـت بیت کویـن مهیـا می کنـد.

معیـار تغییـرات موقعیـت خالـص صرافی، به ما نشـان 
می دهـد کـه آیـا کوین هـا بـرای فـروش وارد صرافی ها 

می شـوند یـا خیر؟
از یـک  کـه پـس  نمـودار مشـاهده می کنیـم  ایـن  در 
دوره طوالنـی از جریـان خـروج پایـدار، تغییـر موقعیت 
خالـص بـه حالـت خنثـی بازگشـته اسـت. در طـول 30 
روز گذشـته، جریـان ورودی بـا جریـان خروجـی هـم  
وزن بـوده کـه بـا توجـه بـه معیارهـای دیگـر، بـه ایـن 
معناسـت کـه در حال حاضـر تقاضای کافـی برای جذب 
عرضـه وجـود دارد. جالب اسـت که ایـن سـاختار بازار، 
بسـیار مشـابه بـا دوره زمانـی اواخـر سـال 2020 اسـت 
کـه در آن بیت کویـن آخریـن چرخـه خـود را با رسـیدن 
بـه بیشـترین قیمـت تمـام دوران خود در 20 هـزار دالر، 

کرد. کامـل 

معامـالت  بـازار  ویـژه  بـه  بیت کویـن،  مشـتقات  بـازار 
بـاز  قراردادهـای  را در حجـم  اختیـاری، رشـد چشـم گیری 
روزانـه  معامـالت  حجـم  کـرد.  تجربـه  معامـالت  حجـم  و 
قراردادهـای اختیـار بـا عبـور قیمـت بیت کویـن از 60 هـزار 
دالر، بـه مبلـغ 1.5 میلیـارد دالر رسـید. تـا کنـون، در سـه 
مقطـع، حجـم معامـالت اختیـاری درسـطح مشـابهی بوده 
اسـت کـه همـه آن هـا در حـد فاصـل مـاه مـارس تـا مـاه 

ِمـی امسـال رخ دادنـد.

لحـاظ  بـه  را  خرج شـده  بیت کویـن  حجـم  بـاال  نمـودار 
سـود/ زیـان تحقـق  یافته نشـان می دهد. در ایـن نمودار، 
 ) سـبز )رنـگ  تحقق یافتـه  سـود  روزه   90 مجمـوع  معیـار 
درآمـده  نمایـش  بـه   ) قرمـز )رنـگ  تحقق یافتـه  زیـان  و 
اسـت. در سـه مـاه گذشـته، حجـم سـودهای تحقق یافتـه 
ارزشـی معـادل بـا 1.63 میلیـون بیت کوین داشـته اسـت 
و همیـن رقـم بـرای زیـان تحقق یافتـه برابـر بـا 676 هزار 
بیت کویـن بوده اسـت. ایـن نشـان می دهـد کـه هولدرها 
در مجمـوع 2.3 میلیـون کویـن را خـرج کرده انـد. توجـه 
کنیـد کـه سـود تحقق یافتـه هنـوز بـه شـکل قابـل توجهی 
بیـت  میلیـون   5.99(  2018 سـال  در  بـازار  اوج  از  کم تـر 
کویـن(، سـال 2019 )2.5 میلیـون بیـت کویـن( و به تازگی 
کویـن(  بیـت  میلیـون   4.58( سـال2021  دوم  فصـل  در 

اسـت.  بوده 
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مـدل S2FX تـا قیمـت 228 هـزار دالر را نيـز در چرخـه فعلي 
محتمـل مي دانـد.

 
)Wyckoff( شماره 2: الگوی وایکوف

 ،)Richard Demille Wyckoff( از ریچـارد دیمایـل وایکـوف
می تـوان بـه  عنـوان  یکـی از پنـج نابغـه تحلیل تکنیـکال )به 

همـراه داو، گان، الیـوت و مریـل( نـام برد.
او در طـول مطالعـه و تحقیقاتـش، هـزاران معامله گـر خـرد 
را مشـاهده کـرد کـه بـا افتـادن در دام اغواگـران و بازیگـران 
دسـت  از  را  هست ونیست شـان  بـازار،  ایـن  در  بـزرگ 
داده بودنـد و همیـن امـر او را بـر آن داشـت تـا دسـت بـه 
تدویـن قواعـد واقعـی بـازار بـرای عمـوم بزنـد. وایکـوف نام 
 smart ایـن بازیگـران بـزرگ را اصطالحًا »پول هوشـمند« یـا

گذاشـت.  money
یکـی از ابداعاتـی کـه وایکـوف در متـد تحلیلـی خـود ارائـه 
کـرده، اصطـالح مـرد نامرئـی یـا کامپوزیت مـن اسـت کـه 
بـه درک بهتـر حرکـت قیمتـی در بازارهـا کمـک می کنـد. او 

می کنـد: توصیـف  اینگونـه  را  کامپوزیت مـن 
تمـام نوسـانات بـازار روی انواع سـهام می بایسـت از زاویه ی 
نتیجـه اقدامـات یک نفـر مطالعه گـردد. بیایید این شـخص 
را کامپوزیت مـن بنامیـم. او کسـی اسـت کـه از نظـر تئـوری 
در پشـت صحنه نشسـته و مسئول دسـتکاری قیمت هاست 
تـا بتوانـد شـما را، اگر توانایـی درک بـازی را نداریـد، در این 
بـازی مغلـوب کنـد و یـا اینکـه اگـر بـازی را درک کرده اید، به 

شـما سـود و منفعت برساند.
بـه نظـر می رسـد با جهـش فعلـی قیمت، فـازD به بـه پایان 

رسـیده و وارد فاز E شـده ایم.

مدل هـای پیش بینـی قیمـت بیت کویـن شـاید جذاب تریـن 
بخشـی باشـد کـه در آن اعـداد و ارقـام مفهوم پیـدا می کنند 
و اهدافـی را نشـان می دهنـد که بـا روش های موجـود قابل 

نیسـتند. توجیه 
در شـماره های قبـل کریپتـو داشـبورد، مدل هـای مختلـف را 
بررسـی کردیـم کـه هـر کـدام بـرای بیت کویـن، بـر اسـاس 
شـواهد و اعـداد، هدف هایـی را نشـان می داد که در گذشـته 

نیـز موفقیـت آمیـز بوده انـد. 
در ایـن شـماره می خواهیـم مـروری بـر مدل هـای معرفـی 
شـده داشـته  باشـیم و بررسـی کنیـم کـه در رونـد فعلـی در 

کجـای مسـیر قـرار داریـم.
 

شماره 1: مدل S2F یا مدل انباشت جریان 
مـدل Stock to flow یـا بـه اختصـار S2F، بـه زبـان سـاده 
 S2F یعنـی بررسـی میـزان فراوانی یـک منبع خاص. نسـبت
از تقسـیم مقـدار منابـع ذخیـره بر مقداری اسـت که سـالیانه 
از آن تولیـد می شـود. ایـن مـدل معمـواًل برای منابـع طبیعی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
تحلیلگـر مشـهوری با نام مسـتعار PlanB که خالـق این مدل 
اسـت معتقـد اسـت که بـا توجه به مدل انباشـت بـه جریان 
و اطالعـات درون زنجیـره ای، هنـوز تـا باالتریـن قیمـت ایـن 
 S2F چرخـه فاصلـه زیـادی باقی مانده اسـت. براسـاس مدل
مشـاهده ميكنيـم كه قیمـت بیت کوین بـه زودی در آینده ای 

نزدیک بـه ۱۰۰،۰۰۰ دالر خواهد رسـید.
 

PlanB دو مـدل ارائـه داده اسـت. مـدل S2F یـک سـری 
زمانـی اسـت و تنها انباشـت بـه جریـان بیت کویـن را اندازه 
می گیـرد، در حالـی کـه مـدل S2FX بحـث زمـان را حـذف 
كـرده و داده هـای بيت كويـن، طال، نقـره، المـاس و امالک را 
در محاسـبه منظـور می کنـد. مـدل ابتدایـی، قیمـت ۱۰۰ هزار 
دالر را بـرای ایـن چرخـه پیش بینی کـرده اسـت؛ در حالی که 

مروریبرمدلهایپیشبینیقیمتبیتکوین
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شماره 4: سیستم مختصات قطبی
قیمـت  پیش بینـی  مـورد  در  کـه  نظریه هایـی  از  یکـی 
بیت کویـن وجـود دارد، اسـتفاده از سیسـتم مختصات قطبی 
بـرای شـناخت رفتـار حرکتـی بیت کویـن در طـول زمـان و 
بـه طـور ویـژه در بازه هـای چهارسـاله، کـه هاوینـگ اتفـاق 

اسـت. می افتـد، 
در  را  لگاریتمـی  حالـت  در  بیت کویـن  قیمـت  نمـودار  اگـر 
سیسـتم مختصات قطبی رسـم کنیم، به شـکل زیر می رسـیم: 

 

 در رونـد رشـد چهار سـاله بیت کوین، اگر شـیب صعـود را در 
هر سـیکل رسـم کنیـم، به نمودار باال می رسـیم. در هر سـیکل 
جدیـد شـیب خـط کاهش یافتـه امـا در نهایت پـس از چند 
بـار برخـورد بـه این خـط، قیمت توانسـته دوبـاره صعود کند 

و سـیکل خـود را تکمیل کند.

Power-Law Corridor شماره 3: مدل
مـدل منحنی رشـد قیمـت لگاریتمـی  )LGC( با الهـام از کار 
هارولد کریسـتوفر برگر سـاخته شـده اسـت و تحـت عنوان 
قانـون  و  بیت کویـن  طوالنی مـدت  طبیعـی  رشـد  »مسـیر 
توانی« منتشـر شـده اسـت. برگـر در سـر مقاله خـود از نظر 
 )BTC( تاریخچـه کامـل قیمـت بیت کویـن  بـه  لگاریتمـی 
بیت کویـن  قیمـت  آینـده  پیش بینـی  مـدل  و  می پـردازد 
  )Power Law Corridor )PLC یـا توانـی  قانـون  را مـدل 

می نامـد.
در تصویـر زیـر ناحیـه سـبز، پایین تریـن سـطح پیش بینـی 
کمتریـن قیمـت و ناحیـه بزرگتـری اسـت، در صورتـی کـه 
ناحیـه قرمـز بـاال، ناحیـه بیشـترین قیمت و نازک تر اسـت.

 

برگـر در مقالـه خود بعـد از محاسـبات ریاضی و اسـتفاده از 
رگرسـیون خطـی، دریافـت که سـطوح حمایتـی و مقاومتی 
بیت کویـن از یـک قانـون توانـی پیـروی می کنـد. در مقالـه 
برگـر شـیب خـط رگرسـیون در سـقف ها حـدود  0.48 و 
شـیب خـط کف هـای قیمتـی حـدود 0.59 به دسـت آمد و 

برگـر بـر اسـاس آن نمـودار زیـر را رسـم کرد.

 

ایـن نمـودار بـه دو ناحیـه اصلی صعـودی و نزولی تقسـیم 
است.  شـده 

همانطـور کـه می بینیـم در ناحیـه صعـودی شـدت صعـود 
خیلـی بـاال بـوده و سـقف های جدید تشـکیل شـده اسـت 
و در ناحیـه ی نـزول نیـز خـط رونـد حمایتـی بلندمـدت 

توانسـته بـه خوبـی از قیمـت حمایـت کنـد.
بـا فـرض این کـه رفتار بـازار مطابـق چرخه های قبلـی ادامه 
داشـته باشـد، می توانیـم یـک سـطح اوج بالقـوه، باالتـر از 
بانـد رگرسـیون، را بـرای چرخـه بزرگ بعـدی رونـد افزایش 

قیمـت پیش بینـی کنیم
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این نمودار از سال 2014 رسم شده است.

 
اما این نمودار از سـال 2020 رسـم شـده اسـت. همان طور که 
مشـاهده می کنیـد در آخریـن آپدیـت ایـن نمـودار می بینیم 
کـه قیمت توانسـته از خـط دلتا کپ عبور کنـد و در روندهای 
قبلـی در هـر قسـمتی که این خط شکسـته شـده، بعـد از آن 

یـک رالی صعوی دیگر شـروع شـده اسـت. 

سخن پایانی
وقتـی ایـن مدل هـا در کنـار یکدیگر قـرار می گیرنـد می توان 

مقایسـه بهتـری انجام داد.
رونـد صعـودی  کـه  نشـان می دهنـد  مدل هـا  در مجمـوع 
ادامـه دارد و می تـوان در بـازه فعلـی به بیت کویـن صد هزار 

بود. امیـدوار  دالری 
در نهایـت، نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه مدل هـا شـاید خطا 
داشـته باشـند امـا ایـن خطـا بیشـتر در رونـد زمانـی اتفـاق 
می افتـد تـا در رونـد قیمتـی. مثـال! اگـر پیش بینـی می شـود 
بـر اسـاس مـدل S2F قیمـت بیت کویـن می توانـد بـه 100 
هـزار دالر برسـد، ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد اما شـاید نتوان 
دقیقـًا راجـع بـه اینکـه در چـه بـازه زمانـی ایـن اتفـاق رخ 

می دهـد صحبـت کـرد.

در زمان انتشـار این مدل فردی از planB، خالق مدل مشـهور 
S2F، پرسـید » آیـا ایـن مدل با مـدل او هم خوانـی دارد؟« و 
او در جـواب پاسـخ داد بلـه و تـا کریسـمس بـه قیمـت صد 

هزار دالر خواهیم رسـید.

 

)Delta Cap( شماره 5: شاخص دلتا کپ
دلتـا کـپ، همان طـور کـه مشـاهده خواهیم کـرد ترکیبـی از 
اطالعـات بنیـادی و تکنیـکال اسـت و بـر اسـاس فرمـول زیر 
محاسـبه می شـود. ایـن فرمـول تفـاوت بیـن دو میانگیـن 
متحـرک بلنـد مـدت ارزش بیت کویـن را اندازه گیـری می کند.

 

 
همانطـور کـه در نـگاه اول مشـاهده می شـود، مـدل دلتـا 
یـک چارچـوب عالـی بـرای یافتـن کف هـای قیمتی کلـی )یا 
حداقـل در پیداکـردن کمترین هـا در چرخـه نزولـی( فراهـم 
می کنـد. نقـاط سـبز رنـگ کمتریـن قیمـت ثبت شـده در هر 
سـیکل را نشـان می دهـد کـه در آن، خط دلتا کپ بـه عنوان 

مقاومـت عمـل کرده اسـت.
در ادامـه مـدل دلتا کـپ و نمودار قیمتی آورده شـده اسـت. 
در ایـن نمودار هرچه بازه ی نشـان داده شـده کوچک تر شـود، 
فرمـول بـر اسـاس میـزان میانگین گیـری، اعـداد جدیـدی را 

نشـان می دهـد و ممکن اسـت نمـودار متفاوت شـود.
به چند نمودار زیر دقت کنید:

 
این نمودار از سال 2011 شروع شده است.

DeltaCap = RealizedCap - AverageCap  
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جـا بـه ایـن معناسـت کـه مسـئولین و بانک هـای مرکزی 
دربـاره پـول یـک کشـور تصمیـم می گیرنـد و آن را کنتـرل 
می کننـد. بـه عبارتـی کنتـرل جریانـات مالی یک کشـور به 
طـور متمرکـز در اختیـار مسـئولین آن کشـور اسـت. آن ها 
تصمیـم می گیرنـد چقـدر پول چـاپ کنند، جریـان و عرضه 

پول هـا چطـور باشـد و … . 
مـردم نیـز در سیسـتم مالـی حاکم بر دنیـا، اختیـار دارایی 
خـود را بـرای دریافت سـود بـه نهاد هایـی ماننـد بانک ها 
می دهنـد. مشـکل چنیـن سیسـتمی این اسـت کـه کنترل 
آن بـه طـور متمرکـز در اختیـار افـراد خاصـی اسـت و این 
متمرکـز بـودن، ریسـک خطـرات ناشـی از آن را بسـیار باال 

می بـرد.

NFT شماره 3: حوزه 
شـما وقتی یک اسـکناس ده هـزار تومانی به کسـی قرض 
می دهیـد، الزم نیسـت آن فـرد دقیقـًا همـان 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 کوین 
ارزشـی مشـخص دارد و بـا واحد هـای دیگـر برابر اسـت، 
امـا ایـن قضیـه در مـورد توکن های غیـر مثلی یـا غیرقابل  
معاوضـه متفـاوت اسـت و هـر توکـن NFT بـا هـر توکن 
مشـابه آن متفـاوت بـوده و ویژگی هـای مختلفـی دارد که 
ارزش آن را تعییـن می کنـد. بـه عنوان مثال دو بلیط سـفر 
بـه کشـورهای متفـاوت را در نظـر بگیریـد، اگرچـه هـر دو 
بلیـط بـرای مسـافرت اسـتفاده می شـوند امـا باهـم برابر 

نیسـتند و ارزش یکسـانی ندارنـد.
از مزایای NFT ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

منحصـر بـه فـرد بـودن: هـر توکـن غیرمثلـی منحصـر به 
فـرد اسـت و ارزش متفاوتـی دارد و ایـن ارزش معیار کّمی 
بنابرایـن نمی تـوان قیمت گـذاری  بـرای سـنجش نـدارد، 

مشـخصی روی ایـن توکن هـا انجـام داد.

در شـماره های قبلی کریپتو داشـبورد در مـورد حوزه های 
مختلـف و جـذاب بالک چینـی صحبـت کردیـم و سـعی 
کردیـم جزئیـات آن را بـه دقت بررسـی کنیـم و از زوایای 
مختلـف بـا آن حـوزه آشـنا شـویم. در این شـماره قصد 
داریـم تمـام حوزه های توضیح داده شـده را مـرور کنیم و 

تغیـرات جدیـد درآن حـوزه را دوباره بررسـی کنیم.

)DAO( شماره 1: سازمان خودگردان غیرمتمرکز
DAO یعنـی سـازمانی بـدون مدیریـت سلسـله مراتبی! 
بـدون یـک رییـس کـه بخواهـد همـه چیـز را بـه نفـع 
خـود تمـام کنـد! بدون نهاد یـا دولتی کـه بخواهد آن را 
تحـت سـلطه بگیرد. DAO یک تکنولـوژی با هدف حذف 
واسـطه ها اسـت، اتفاقـی چشـمگیر در دنیـای دیجیتال 
کـه بـه زودی همـه چیـز را تغییـر می دهـد. ایـده اصلی 
تشـکیل سـازمان های DAO اولیـن بار با بـه وجود آمدن 
بیت کویـن کـه هدفش حـذف واسـطه ها در دنیای مالی 
بـود، شـکل گرفـت. هـدف اصلـي به وجـود آمـدن اين 
مفهـوم، مشـكالتي اسـت كـه در سـازمان هاي متمركـز 
وجـود دارد. سـازمانی را فـرض کنیـد کـه در آن هیـچ 
رییسـی وجـود نـدارد، به محض سـاخته شـدن توسـط 
فـردی، مسـتقل می شـود، بـه شـخص، نهـاد یـا دولتی 
وابسـته نیسـت و هرکـس باتوجه بـه مقدار سـهمی که 
بـه او تعلـق دارد، حـق اظهـار نظـر دارد. همـه ی افـراد 
 smart contract یـک هدف مشـترک دارند و آن هـدف
یـا قـرارداد هوشـمند اسـت. قوانیـن آن از ابتدا توسـط 
کدهـای منبـع بـاز نوشته شـده و در اختیـار عمـوم قـرار 
دارد. هـر تغییـری که در شـرکت بـه وجود بیاید توسـط 

همیـن کدها قابل بررسـی اسـت.
آخریـن تحـوالت و پروژه های اضافه شـده بـه این حوزه 

در شـکل زیر آمده اسـت.

)DeFi(  شماره 2: حوزه دیفای 
دیفـای بـه معنـی سیسـتم مالـی غیرمتمرکز اسـت. بازار 
مالی سـنتی به شـدت متمرکز اسـت. واژه متمرکز در این 

مروریبرحوزههایمعرفیشــده
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غیرقابـل تقسـیم: شـما نمی توانیـد بخشـی از یـک NFT را 
بخریـد و هـر توکـن NFT مثـل یک تابلوی نقاشـی اسـت که 

یـا شـما آن را می خریـد یـا نمی خریـد.
توکن هـای  قیمـت  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  از  یکـی  کمیـاب: 
غیرمثلـی کمیـاب بـودن آن هاسـت، به طـوری کـه از برخی از 

NFTهـا فقـط یـک عـدد سـاخته شـده اسـت. 
اصالـت: توکن هـای NFT بـر بسـتر بالک چیـن هسـتند و از 
ایـن رو تمـام تاریخچـه آن هـا بـه طـور شـفاف وجـود دارد و 
هیـچ چیـز جعلـی را نمی تـوان در بسـتر بالک چین قـرار داد.
بـه گفتـه آقـای وال، پولشـویی واقعـی بسـیار سـاده اسـت. 
خریـد NFT از خـود با اسـتفاده از وجـوه غیرقانونـی، یک راه 
آسـان بـرای جابجایی پـول اسـت. در حالی که ادعا می شـود 
ایـن وجـوه بـرای خریـد هنـری قانونـی اسـتفاده شـده و از 

مالیـات در ایـن فرآینـد جلوگیـری می شـود. 
انتظـار مـی رود کـه در آینـده این مشـکل هم برطرف شـود و 

NFTهـا قدرت بیشـتری در بـازار بگیرند.

)Oracle & DeFi( شماره 4: حوزه ی اوراکل ها در دیفای
اوراکل هـا  )Oracle( خدمـات و سـرویس های شـخص ثالثی 
قراردادهـای هوشـمند درون بالک چین هـا  بـه  کـه  هسـتند 
امـکان می دهنـد تـا اطالعات را از خـارج اکوسیسـتم دریافت 
کننـد. اوراکل راهـی بـرای تعامـل بیـن یـک زنجیره بـالک یا 
قـرارداد هوشـمند، بـا داده هـای خـارج از بالک چیـن اسـت. 
و  هسـتند  یک طرفـه  خیابان هـای  ماننـد  بالک چین هـا 
اوراکل هـا ماننـد خیابان های فرعی هسـتند کـه اطالعات را از 

دنیـای خـارج بـه ایـن خیابـان اصلـی می آورند.
در حـال حاضـر، شـرکت های فعـال در عرصـه دیفـای بـرای 
اطالعـات درون زنجیـره ای، بـه اوراکل هـا متکی هسـتند. نیاز 
بـه اوراکل هـا بـه ایـن دلیـل افزایش یافتـه کـه بالک چین ها، 
اطالعـات درون زنجیـره ای ذخیـره  شـده در اکوسیسـتم خـود 
ارز  بـزرگ  صرافی هـای  از  معمـواًل  اطالعـات  ایـن  ندارنـد. 
دیجیتـال نظیـر بایننـس و کوین بیـس دریافـت می شـود که 

برنامه نویسـی  رابـط کاربـری آن هـا به صورتی اسـت 
را  خـود  درخواسـت های  می تواننـد  اوراکل هـا  کـه 

کنند. اجـرا 

)Synthetic Asset( شماره 5: دارایی های مصنوعی
 )synthetic asset( مصنوعـی  دارایـی  اصطـالح 
بـه ترکیبـی از دارایی هـا اشـاره می کنـد کـه ارزشـی 
مشـابه بـا دارایی هـای دیگـر دارنـد. به طور سـنتی، 
دارایی هـای مصنوعـی، اوراق مشـتقه مختلفی مانند 
آتـی  قراردادهـای  یـا  بیت کویـن  آپشـن   معامـالت 
را ترکیـب می کننـد تـا یـک دارایـی اساسـی ماننـد 
سـهام، اوراق قرضـه، کاالهـا، شـاخص ها، ارزهـا یـا 

نـرخ بهـره را شبیه سـازی کننـد.
هـدف دارایـی مصنوعـی مبتنی بـر ارز دیجیتـال این 
اسـت کـه بـدون نیـاز بـه نگهـداری دارایی اساسـی، 
کاربـران را مالـک انـواع دارایی هـا قـرار دهـد. ایـن 
دارایـی می توانـد از ارزهـای فیـات ماننـد دالر آمریکا 
و  نقـره  و  ماننـد طـال  کاالهایـی  تـا  ژاپـن  یـن  یـا 
سـایر  یـا  سـرمایه گذاری  شـاخص های  همچنیـن 

باشـند. دیجیتـال  دارایی هـای 
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در ایـن شـماره قصد داریم تا پروژه های معرفی شـده در نسـخه های 
یـک تـا پنـج کریپتـو داشـبورد را بـه اختصـار مـرور کنیـم و بازدهی 

آن هـا را بررسـی کنیم.

OpenOcean )OOE( :نام پروژه
 اوپـن اوشـن )OpenOcean(، اولین پروتکل تجمیـع میان زنجیره ای 
اسـت، بـه ايـن معنـي كه، بـراي پيـدا كـردن بهترين قيمـت يك ارز 
بيـن همـه ی صرافي هـا مـورد اسـتفاده قـرار مي گيـرد. ايـن پـروژه 
از صرافی هـای متمرکـز )CEX( و غیرمتمرکـز )DEX( جهـت گسـترش 
نقدينگـي اسـتفاده كـرده و بـه كاربر كمـك مي كند بتواند به سـرعت 
خريـد يـا فـروش خـود را انجـام دهـد. به عبـارت بهتـر، تمركـز اين 
تيـم بـر روي پيـدا كـردن قيمـت بهينه يـك ارز در كل ماركت اسـت.

Rarible )RARI( :نام پروژه
Rarible یـک بـازار منبـع باز بـرای کاربران، به منظور سـاخت، فروش و 
ایجـاد مجموعه هـای کلکسـیونی و NFT اسـت. هرکاربری کـه با حوزه 

Hapi )HAPI( :نام پروژه
ایـن اوراکل ارائه  دهنـده ی زیرسـاخت امنیتی بـرای پروژه های 
پـروژه توسـط شـرکت  ایـن  ارز دیجیتـال و دیفـای اسـت. 
مشـاوره امنیـت سـایبری اکراینـی Hacken توسـعه یافتـه و 

توسـط دونـا مـارا )Dona Mara( تأسـیس شـده اسـت.

UMA )UMA( :نام پروژه
شـبکه UMA خـودش را به عنـوان پروتکلی برای ایجـاد دارایی های 
ترکیبـی توصیـف کـرده اسـت. افـراد می تواننـد در این پلتفـرم به 
نوشـتن قرارداد هـای هوشـمندی بپردازند که قابلیت خـود اجرایی 
و ضمانت هـای اقتصادی دارند. همچنین این شـبکه خـودش را به 

عنـوان پلتفرمی بـرای نـوآوری مالی معرفی کرده اسـت.

Dexe )DEXE( :نام پروژه
شـبکه DEXE، یک پلتفرم معامالتی غیرمتمرکز اسـت که اسـاس کار آن 

بـر مبنـای ایـده کپی کـردن معامالت تحلیلگـران و معامله گـران موفق 

اسـت. در حـال حاضـر پلتفرم هـای زیادی بـرای بحث کپـی تریدینگ 

نظیـر etero ,coibmatic ,alpha finance وجـود دارنـد، امـا نکته قابل 

توجه، خالقیت و برتری DEXE نسـبت به آن هاسـت که توانسـته هم 

از صرافی هـای متمرکـز و هـم از صرافی هـای غیرمتمرکز اسـتفاده کند.
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مروریبرپروژههایمعرفیشــده

NFT آشـنایی دارد می توانـد از ایـن پلتفرم اسـتفاده کنـد و آثار 
هنـری خود را بـه بـازار عرضه کند.
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فیلمآموزشــی:آلتسیزنچیست؟

آلت سـیزن ) AltSeason ( بـه معنـای فصـل آلت کوین هـا می باشـد و در واقـع بـه بـازه ی زمانـی گفته می شـود کـه قیمت 
سـایر ارزهـای دیجیتـال نسـبت بـه بیت کویـن رشـد چشـم گیری داشته باشـد. قدرتمندتریـن AltSeason در دسـامبر سـال 
2017 اتفـاق افتـاد کـه برخـی از ارزهـای دیجیتـال رشـد 100 تـا 400 درصـد را تجربـه کردنـد، امـا اینکـه چگونـه بـرای یـک 

آلت سـیزن آمـاده شـویم بحث برانگیـز اسـت. ایـن مراحـل آماده سـازی شـامل دو مرحله اسـت:
     1.در مرحلـه اول شـما بایـد شـروع آلت سـیزن را شناسـایی کنیـد ، یعنـی بدانیـد کـه چه زمانی آلت سـیزن شـروع شـده 

است.
    2.در مرحله دوم باید تحقیقاتی را در ارتباط با ارزهایی که قیمت آن ها رو به افزایش است، انجام دهیم.

در واقـع آلت سـیزن زمانـی اتفـاق می افتـد کـه شـما کاهـش چشـمگیری در دامیننـس بیت کوین مشـاهده کنیـد. کاهش 
دامیننـس بیت کویـن بـه دلیـل فـروش بیت کویـن توسـط سـرمایه گذاران می باشـد، بنابراین زمانی کـه این موضـوع اتفاق 

می افتـد دو راه بـرای سـرمایه گذاران وجـود دارد:
    1.سرمایه گذاران می توانند با فروش بیت کوین خود، آن را به ارزهای فیات مثل دالر، یورو و … تبدیل کنند.

   2.سرمایه گذاران می توانند بیت کوین خود را فروخته و به جای آن آلت کوین خریداری نمایند.

بـه طـور خالصـه می تـوان گفت ، این انتقال سـرمایه از بیت کوین به آلت کوین ها سـبب آلت سـیزن می شـود. آلت سـیزن ها 
در صورتی که به درسـتی شناسـایی شـوند می توانند سـود خوبی به همراه داشته باشـند.

در فیلم زیر به طور مختصر در این مورد توضیح داده شده است.
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NewsCrypto )NWC( 
دلهـره آور  کمـی  می توانـد  رمزنـگاری  معامـالت  بـه  ورود 
کـه  دارنـد  وجـود  خوبـی  سیسـتم عامل های  امـا  باشـد، 
ابزارهـای آموزشـی جامعـی را بـرای معامله گـران جدیـد 
خـوب  اطالعاتـی  منابـع  بـه  دسـتیابی  می دهنـد.  ارائـه 
بـرای هـر معامله گـر ضروری اسـت و Newscrypto بسـتر 
جالبـی را بـرای ارائـه انبوه اطالعـات برای تجـارت متمرکز 

بـر رمزنـگاری ایجـاد کرده اسـت. 
افـراد می توانند به طیف وسـیعی از ابزارها و پشـتیبانی از 
تجارت رمزنگاری، در وب سـایت Newscrypto دسترسـی 
داشـته باشـند. آموزش، ابزارهای معامالتی، شـاخص های 
پیشـرفته و پیش بینی هـا در دسـترس اسـت. ایـن پلتفرم 
از زمـان راه انـدازی، در سـال 2018، شـهرت زیـادی کسـب 

کرده اسـت.
نیوزکریپتـو از دیدگاه تکنیـکال درون موج )F( از دیامتریک 

قرار دارد.
بـه نظر می رسـد تا زمانی کـه فراتـر از 0.75 دالر قرار دارد،  
می توانـد بـه روند صعـودی خـود ادامه دهـد. در صورتی 
کـه بتوانـد فراتـر از 1.63 دالر تثبیـت شـود می توانـد بـه 
اهـداف 2، 2.7 و 3.6 دالری برسـد. همچنیـن هفته بعد با 
راه انـدازی پل بین اسـتالر و پلیـگان روی NWC، می توانیم 

انتظـار رشـد خوبی از این رمزارز داشـته باشـیم. 

VeChain )VET(
وی چیـن ابتـدا به عنـوان یک شـرکت زنجیـره تأمیـن بالک چین 
شـروع بـه  کار کـرد، امـا از همان زمـان به یـک پلتفـرم نرم افزار 
غیرمتمرکـز )DApp( کامـل تبدیـل شـد. وی چین بـرای رهگیری 
کاال از زمـان تولیـد تا مصـرف، ترکیبی از تکنولـوژی بالک چین و 

تراشـه هوشـمند سـاخته ی خود را بـه کار می گیرد.
اگرچـه ممکـن اسـت در ظاهـر یـک تکنولـوژی جالـب  توجـه 
نباشـد، امـا نقـش مهمی در تضمیـن کیفیت محصـوالت تمامی 

صنایـع دارد.
بـا توجه به ارتقاء شـبکه اصلی PoA2 وی چین و فشـرده شـدن 
قیمتـی درون مثلـث ریـورس انقباضـی، می تـوان انتظـار رشـد 
از ایـن رمـزارز را داشـت. 0.1 دالر حمایـت مهمـی بـه حسـاب 
می آیـد. در صورتـی کـه وی چیـن بتوانـد فـرای خط قرمـز رنگ 
تثبیـت شـود، به سـمت 0.15 حرکـت می کند که اهـداف قیمتی 

بـرای آن 0.15 و 0.23 دالر می باشـد.

 Harmony )ONE(
هارمونـی توانسـت فراتـر از سـقف تاریخـی خود قـرار بگیرد. 
هم اکنـون در حـال پولبـک بـه ایـن سـقف اسـت و در ناحیه 
مهمـی قـرار دارد. در صورتـی که به 0.2 دالر نفـوذ نکند و درون 
کانـال بمانـد می تواند در میان مدت به اعـداد 0.45، 0.71 و 1.14 
برسـد. همچنیـن خـط میانـی کانال بـه عنوان یـک مقاومت 
عمـل می کنـد. راه اندازی پل بیـن زنجیره ای روی شـبکه اصلی 
بـا بیت کویـن و اتریـوم می تواند تأثیـر مثبتی در رشـد این ارز 

داشـته باشد.

 Boson Protocol )BOSON(
 Boson یـک پلتفـرم غیرمتمرکـز اسـت کـه هـدف آن تغییـر در 
نحـوه خریـد و فـروش کاالهـا و خدمات می باشـد. ایـن پلتفرم 
بـا اسـتفاده از NFTهـای رمزنـگاری شـده بـا نظریـه بـازی، بـا 
هـدف از بیـن بـردن واسـطه هایی کـه تجـارت الکترونیکـی را 
بـه یـک فرآینـد پیچیـده و گران قیمـت تبدیـل می کننـد، باعث 

تغییـر شـکل نحوه آن شـده اسـت.
 ایـن ارز کوچک در دو هفته آینـده با توجه به اخبار فاندامنتالی، 
از جمله انتشـار نقشـه  راه، مشخص شـدن همکاران و راه اندازی 
شـبکه اصلـی، می تواند مسـتعد رشـد باشـد. ایـن ارز هم اکنون 
بـا محـدوده مقاومتـی خـود درگیـر اسـت. در صورت شکسـت 

ایـن خـط روند و تثبیـت فرای آن، مـی تواند به 2.2 برسـد.                                                  

تحلیلگر: احمد حسنی

واچلیست
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رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها 

رویدادهایمهمآینده

تاريخرشد 30 روزهرشد 7 روزه ارزش بازاراسم توضيح رويداد

BitcoinZ )BTCZ(

Swash )SWASH(

VeChain )VET(

Peercoin )PPC(

7 میلیون دالر

-

8.3 میلیارد دالر

25 میلیون دالر

%8

-

%8

%7

%1

-

%35

%36

5 آبان

7 آبان

9 آبان

10 آبان

هاوینگ

IDO

PoA2.0 آپگرید شبکه اصلی

هاردفورک

ICON )ICX(

Casper Network )CSPR(

Harmony )ONE(

Octopus Protocol )OPS(

1.45 میلیارد دالر

272 میلیون دالر

2.7 میلیارد دالر

3 میلیون دالر

%1

%13

%13

%30

%28

%3

%97

%12

4 آبان

6 آبان

9 آبان

9 آبان

راه اندازی ورژن 2 شبکه اصلی

V1.4 آپدیت به ورژن

پل بیت کوین

لیست شدن در یونی سوآپ

Harmony )ONE(

Stacks )STX(

BitTorrent )BTT(

Wootrade Network )WOO(

2.7 میلیارد دالر

2.5 میلیارد دالر

2.5 میلیارد دالر

694 میلیون دالر

%13

%3

%1

%32

%97

%95

%12

%168

3 آبان

6 آبان

9 آبان

9 آبان

استقرار پل اتریوم روی شبکه اصلی

Arkadiko راه اندازی فارم

BTTC راه اندازی زنجیره

توکن سوزی ماهانه

Odin Protocol )ODIN(

Harmony )ONE(

Horizen )ZEN(

Cardence )CRDN(

3 میلیون دالر

2.7 میلیارد دالر

1 میلیارد دالر

9 میلیون دالر

%-5

%13

%18

%198

%36

%97

%14

%182

5 آبان

8 آبان

9 آبان

12 آبان

راه اندازی شبکه اصلی

NFT بین زنجیره ای + نود غیرمتمرکز

SDK شروع زنجیره جانبی

لیست شدن در پنکک سوآپ

Ethereum )ETH(

Newscrypto Coin )NWC(

Zcash )ZEC(

O3 Swap (O3)

495 میلیارد دالر

142 میلیون دالر

1.7 میلیارد دالر

52 میلیون دالر

%16

%13

%27

%1

%40

%15

%28

%4

5 آبان

7 آبان

9 آبان

9 آبان

Beacon Chain آپگرید شبکه اصلی با

راه اندازی پل بین استالر و پولیگان

آپگرید نسخه  شبکه

راه اندازی ورژن 2




