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ارز دیجیتال چیست؟
7 سوال رایج درمورد ارز دیجیتال

 FarsCrypto

ارز دیجیتال در سال ٢٠١٧ سر و صدای زیادی را بھ پا کردند.در ادامھ بھ تعریف ارز دیجیتال، نحوه ی خرید

و چگونگی محافظت خود در زمینھ ی سرمایھ گذاری ارز دیجیتال می پردازیم.

با فارس کریپتو ھمراه باشید.

سرمایھ گذاری در ارز دیجیتال
Cryptocurrency کھ ارز مجازی یا ارز دیجیتال نیز نامیده می شود در سال ٢٠١٧ سر و صدای زیادی را

بھ پا کرد. دارندگان ارزھای دیجیتال می توانند از آن ھا برای خرید اقالم و سرویس ھا ھمانند ارزھای واقعی

استفاده کنند. با این حال بیشترین فعالیتی کھ با این ارزھا صورت می گیرد در زمینھ ی انجام معامالت سود ده

توسط سفتھ بازانی می باشد کھ قیمت ھا را باال می برند.

Business بھ نظر می رسد کھ سفتھ بازان روز بھ روز بھ سرمایھ ھای خود اضافھ می کنند. طبق گزارشات

Insider در سال ٢٠١٧ در عرضھ ی اولیھ ی سکھ (ICO) قیمت ارزھای دیجیتال جدید بھ بیش از ٣�۵

بیلیون دالر رسید.

ICO نوعی جمع آوری اعانھ است و مشابھ عرضھ ی عمومی اولیھ ی سھام می باشد. یعنی عموم مردم می

توانند در عرضھ ی اولیھ سکھ خریداری کنند.ICO در سال ٢٠١٧ پیشرفت زیادی داشت و این پیشرفت ھم

اکنون نیز قابل مشاھده است. در ادامھ بھ ٧ سوال رایج درمورد ارز دیجیتال پاسخ داده شده است.

در این مقالھ می خوانید:

�١ارز دیجیتال چیست؟

�٢چھ تعداد ارز دیجیتال وجود دارد و چھ ارزشی دارند؟

�٣چرا ارزھای دیجیتال شھرت زیادی یافتھ اند؟
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�۴آیا سرمایھ گذاری ارزھای دیجیتال مناسب است؟

�۵چگونھ می توان ارزھای دیجیتال را خریداری کرد؟

�۶آیا ارزھای دیجیتال مجاز و قانونی ھستند؟

�٧چگونھ می توانیم در زمینھ سرمایھ گذاری ارزھای دیجیتال از خود محافظت کنیم؟

ارز دیجیتال چیست؟
ارز دیجیتال نوعی روش پرداخت است کھ می تواند برای خرید اقالم و سرویس ھا مبادلھ شود.بسیاری از

شرکت ھا ارزھای دیجیتال مخصوص بھ خود را کھ اغلب توکین نامیده می شوند عرضھ می کنند.

این توکین ھا را می توان برای خرید اقالم و سرویس ھای شرکتی کھ آن ھا را ارائھ می دھد مبادلھ کرد. برای

دسترسی بھ اقالم و سرویس ھا باید ارزھای واقعی را با ارزھای دیجیتال معاوضھ کنید. در ماه ژانویھ حدود

١۴٠٠ ارز دیجیتال مبادلھ شد کھ ھمچنان بھ تعداد آن ھا افزوده می شود.

مقالھ مشابھ: بیت کوین چیست؟

ارزھای دیجیتال با استفاده از فناوری بھ نام زنجیره بلوک کار می کنند. زنجیره ی بلوک فناوری است کھ در

تمامی کامپیوترھایی کھ تبادالت را کنترل و ثبت می کنند توزیع شده است. یکی از ویژگی ھای بارز این

فناوری امنیت آن است.

چھ تعداد ارز دیجیتال وجود دارد و چھ ارزشی دارند؟
در ژانویھ ی سال ٢٠١٨ حدود ١۴٠٠ ارز دیجیتال مبادلھ شد کھ ھمچنان بھ تعداد آن ھا افزوده می شود و بدین

طریق پول زیادی در عرضھ اولیھ ی سکھ بھ دست می آید. طبق گزارشات Token Report در اولین ھفتھ ی

دسامبر سال ٢٠١٧،ICO در چھار دوره  ١�٣٨ بیلیون دالر کھ معادل بیش از یک سوم ١�٧۴ بیلیون دالر می

باشد گردآوری کرد کھ در نسبت  ١٠٠ بیلیون دالری کھ در سال ٢٠١۶ بھ دست آمد مبلغ بسیار باالتری است.

اما این جمع آوری اعانھ ی جدید ارزھایی مانند بیت کوین و اتریوم را کھ قدمت بیشتری دارند و اکنون بھ

ارزھایی عمومی تبدیل شده اند شامل نمی شد.در پنجم ژانویھ ی سال ٢٠١٨ ارزش کلی بیت کوین ھا کھ

مشھورترین ارزھای دیجیتال ھستند بر روی قیمت ٢٨٣ بیلیون دالر ثابت ماند. دومین ارز دیجیتال مشھور

یعنی ریپل ١١٩ بیلیون دالر قیمت گذاری شد. طبق Coin Market Cap ارزش کلی تمامی ارزھای دیجیتال

حدود ٧�٨ ترلیون دالر است.
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چرا ارزھای دیجیتال شھرت زیادی پیدا کرده اند؟
ارزھای دیجیتال بھ دالیل زیادی تحت حمایت قرار می گیرند کھ از جملھ این دالیل می توان بھ موارد زیر

اشاره کرد:

حامیان ارز دیجیتال،بھ سرمایھ گذاری ھای آینده بر روی ارزھای دیجیتالی مانند بیت کوین فکر می

کنند و نسبت بھ خرید آن ھا قبل از این کھ رواج و ارزش بیشتری پیدا کنند اقدام می کنند.

برخی از حامیان ارزھای دیجیتال تمایل دارند کھ ارز دیجیتال در عوض بانک ھای مرکزی بر منابع

مالی نظارت داشتھ باشند زیرا بانک ھای مرکزی بھ مرور زمان از طریق تورم ارزش پول را کم می

کنند.

سایر حامیان ارزھای دیجیتال از فناوری این ارزھا یعنی زنجیره ی بلوک پشتیبانی می کنند زیرا یک

سیستم پردازشی و ثبت کننده ی توسعھ یافتھ است و نسبت بھ سایر سیستم ھای پرداخت امنیت بیشتری

دارد.

برخی از حامیان طرفدار بی نام و نشانی فناوری زنجیره ی بلوک ھستند. بدین طریق امکان انجام

تراکنش بدون نظارت دولت کھ موارد غیر قانونی را نیز می تواند شامل شود برای آن ھا فراھم می

شود.

دلیل عالقھ ی سفتھ بازان بھ ارزھای دیجیتال این است کھ ھمواره بھ قیمت آن ھا افزوده می شود.این

افراد بھ پذیرش طوالنی مدت ارز بھ عنوان راھی برای انتقال پول تمایلی ندارند.

آیا سرمایھ گذاری ارزھای دیجیتال مناسب است؟
احتمال باال رفتن نرخ ارز دیجیتال وجود دارد اما بسیاری از سرمایھ گذاران تنھا در حد سفتھ بازی نھ سرمایھ

گذاری واقعی می دانند.زیرا درست مانند ارزھای واقعی، ارزھای دیجیتال ھیچ نقدینگی را فراھم نمی کنند بنا

براین برای بھ دست آوردن سود بھایی بیش از مقدار ارز باید پرداخت شود.

این وضعیت بھ نظریھ ی احمق تر از من معروف است کھ با تجارتی کھ بھ خوبی مدریت می شود و سود و

نقدینگی زیادی را بھ ھمراه دارد کامال در تضاد است. افرادی کھ بھ سرمایھ گذاری ارزھای دیجیتال در آینده

فکر می کنند باید بھ این نکتھ توجھ کنند کھ پایداری نرخ تبادل  یک ارز حرف اول را می زند. نویسندگان

NerdWallet در مصاحبھ ی اخیر خود ذکر کردند ارزھای دیجیتالی مانند بیت کوین آن گونھ کھ فکر می کنیم

ایمن و بی خطر نیستند و توصیھ ھای زیادی مبنی بر این کھ سرمایھ گذاران باید از این گونھ ارزھا چشم پوشی

کنند وجود دارد.

سرمایھ گذار مشھور Warren Buffett بیت کوین را با دستھ چک این گونھ تطبیق می دھد: بیت کوین یک

روش بسیار موثر برای انتقال پول است و شما می توانید این کار را بدون نیاز بھ ذکر نام و نشان انجام

دھید.چک کشیدن نیز راه دیگری برای انتقال پول است. جیمی دایمن، مدیر عامل اجرایی و رئیس ھیئت مدیره

ی جی چی مورگان چیس بیت کوین را نوعی کاله برداری می داند.
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افرادی کھ بھ سرمایھ گذاری بیت کوین در آینده فکر می کنند باید این نکتھ را در نظر بگیرند کھ ثبات نرخ 

تبادل ارز مسئلھ ی بسیار مھمی است زیرا تاجران و مصرف کنندگان بدین طریق می توانند قیمت ھای مناسب

و معقول را برای خرید اجناس ارزیابی کنند.

در سال ٢٠١٧ و سایر سال ھا بیت کوین و اتریوم از ھیچ گونھ ثبات نرخی برخوردار نبودند برای مثال در

آغاز سال ٢٠١٣ نرخ بیت کوین ١٣/۵٠ دالر و در ژانویھ ی ٢٠١٨ حدود ١۶٠٠٠ دالر بود.

در سال ٢٠١٧ عدم ثبات نرخ تبادل اتریوم بسیار زیاد بود و موجب شگفتی سرمایھ گذاران شد.عدم ثبات در

نرخ تبادل بھ مسئلھ ی بسیار پیچیده ای تبدیل شد.اگر ارزش بیت کوین در آینده بیشتر می شود پس احتماال ھیچ

کس آن را امروز خرج نمی کند و سعی بر این دارد کھ از این ارز بھ خوبی محافظت کند زیرا دلیلی وجود

ندارد بیت کوینی را کھ در سال آینده نرخ آن سھ برابر می شود اکنون خرج کرد.

چگونھ می توان ارزھای دیجیتال را خریداری کرد؟
شرکت ھای مختلفی مانند وب سایت فارس کریپتو ارزھای دیجیتال را عرضھ می کنند. کاربران اغلب بیت

کوین یا اتریوم خریداری می کنند. برای خریداری ھرکدام از این ارزھا بھ یک کیف پول بیت کوین نیاز دارید.

مقالھ مرتبط: آشنایی با انواع کیف پول ھای بیت کوین

کیف پول بیت کوین برنامھ ی آنالینی است کھ ارز شما را نگھ داری می کند.شما با مشخصات کارت شناسایی

و جزئیات بانکی خود ثبت نام می کنید سپس می توانید برای خرید ارزھای دیجیتالی مانند بیت کوین یا اتریوم

پول واقعی را انتقال دھید اما نباید ارز دیجیتال را مستقیما خریداری کنید. برخی شرکت ھای سرمایھ گذاری

صندوق ھای سرمایھ گذاری قابل معاملھ ی بیت کوین را فراھم کرده اند بنا براین سرمایھ گذاران می توانند

صندوقی را کھ حاوی بیت کوین است خریداری کنند بدین طریق می توانند بھ خرید و فروش سھام و سرمایھ

بپردازند.

این یک روش نسبتا ساده برای دسترسی بھ ارز دیجیتال است و شما می توانید از طریق دالل فعلی خود معاملھ

کنید اما نباید تمامی توجھ خود را معطوف صندوق ھای سرمایھ گذاری قابل معاملھ کنید. کمیسیون بورس و

اوراق بھادار آمریکا تمایل چندانی بھ تصویب بیت کوین ھایی کھ بر پایھ ی صندوق ھای سرمایھ گذاری قابل

معملھ ھستند ندارد.

روش دیگری نیز برای خریداری ارزھای دیجیتال در دسامبر ٢٠١٧ معرفی شد. سرمایھ گذاران با این روش

می توانند ھم اکنون برای سرمایھ گذاری در یک تاریخ معین در آینده و قیمتی از پیش تعیین شده برنامھ ریزی

کنند.

آیا ارزھای دیجیتال قانونی و مجاز ھستند؟
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امتیاز دھی بھ پست

استفاد از این ارز دیجیتال در آمریکا کامال مجاز است اما در کشور چین این گونھ نیست. بھ طور کل استفاده

از این ارزھا بھ قوانین مخصوص ھر کشور بستگی دارد بھ عالوه باید نحوه ی محافظت از خود در برابر کاله

بردارانی کھ ارزھای دیجیتال را فرصتی برای تلکھ کردن سرمایھ گذاران می دانند یاد بگیرید.

کمیسیون بورس و اوراق بھادار آمریکا قوانین و ضوابط بسیار جدی را در زمینھ ی عرضھ ی سکھ و

ارزھای دیجیتال تنظیم کرده است. این موضوع خبر بسیار خوبی برای سرمایھ گذاران است چرا کھ کمتر در

معرض خطر سوء استفاده افراد شیاد قرار می گیرند با این حال ھمواره باید جوانب احتیاط را در نظر گرفت.

چگونھ از خود در زمینھ سرمایھ گذاری ارزھای دیجیتال مراقبت
کنیم؟

اگر قصد دارید در یک عرضھ ی اولیھ ی سکھ ارز دیجیتال خریداری کنید باید بروشور شرکت را برای پی

بردن از این موارد مطالعھ کنید:

صاحب شرکت چھ کسی است؟ مشھور بودن صاحب شرکت یک امتیاز مثبت بھ شمار می آید.

آیا سرمایھ گذاران معروف دیگری نیز بر روی این ارزھای دیجیتال سرمایھ گذاری می کنند؟ سرمایھ

گذاری افراد سرشناس بر روی یک یک ارز دیجیتال نشان از صحت کار است.

آیا شما در شرکت سھم دارید یا فقط دربردارنده ی ارز دیجیتال یا توکن ھا می باشید؟ داشتن سھم در

شرکت یعنی در سودی کھ شرکت بھ دست می آورد شریک ھستید اما خرید توکن تنھا بدین معناست کھ

مجاز ھستید از آن استفاده کنید.

آیا نرخ ارز دیجیتال تا کنون افرایش یافتھ است؟ یا شرکت اقداماتی را در این جھت انجام می دھد؟

ھرچھ کھ ارز قیمت بیشتری داشتھ باشد خطر آن کمتر است.

ھرچھ کھ جزئیات بروشور شرکت بیشتر باشند یعنی اعتبار و امنیت شرکت نیز بیشتر است. اما حتی اعتبار

شرکت نیز دلیلی برای موفقیت در زمینھ ی سرمایھ گذاری ارز دیجیتال نمی باشد.موفقیت در این زمینھ ملزم

ھوش بسیار باال است.

دربرداشتن ارز دیجیتال شما را در معرض خطر سارقان اینترنتی قرار می دھد.ھکرھا سعی بر این دارند در

شبکھ ھای کامپیوتری کھ دارایی ھای شما را حفظ کرده اند نفوذ کنند. در سال ٢٠١۴  یکی از صرافان بسیار

مشھور پس از این کھ ھکرھا بھ قیمت صدھا میلیون دالر بیت کوین از او دزدیدند اعالم ورشکستگی کرد.

احتمال بروز ھمچنین مشکالتی برای صرافان اصلی آمریکا بسیار کم است.

https://akismet.com/privacy/
http://abcbourse.ir/

