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ایالن ماسک، مدیرعامل تسال اعالم کرد که اگر مک دونالد، 

دوج کوین (Dogecoin) را به عنوان یکی از روشهاي 

پرداخت بپذیرند، یکی از ساندویچ هاي مكدونالد موسوم 

به را Happy Meal  در تلویـزیون خواهد خورد. این 

توییت تازه ترین وي براي تاثیرگذاري بر قیمت دوج کوین 

اسـت، او موفق شـد با این کار ارزش بازار دوج گوین را 8 

درصد افزایش دهد.

در حالی که ایالن ماســـــک از لحاظ تاریخی بر بازارهاي 

ارزهاي دیجیتال تاثیر گذاشته است، به نظر میرسـد قدرت 

او رو به افول است، بیایید بررسی کنیم چرا؟

1. دوج کوین اکنون سایه دیگر میم کوین هاي رقیب 

را باالي سر خود میبیند 

قیمت ارزهاي دیجیتال در حال کاهش اســـت و ارزش کل 

بازار نســـــــبت به اوج 2.9 تریلیون دالري خود در اوایل 

نوامبر 45 درصد کاهش یافته است. اما مشــکل دوج کوین 

که در ماه مه به باالترین حد خود یعنی 0.74 دالر رســیده 

بود اکنون با کاهش 81 درصــــدي به 0.14 دالر در زمان 

نگارش این خبر رسیده است.

دوج کوین دیگر تنها میم کوین محبوب در بازار نیســــت. 

توسعه دهندگان فرصت طلب نسل دیگري از میم کوینهاي 

این چنینی را طراحی کـرده اند تا از بـرند دوج کوین (نـژاد 

سـگ شـیبا اینو) تقلید کنند و از تبلیغات مرتبط با ماســک 

بهره ببرند. به گزارش CNN، زمانی که ماسـک توییتی در 

حمایت از دوج کوین منتشــر کرد: «توله سگ من شیبا اینو 

Shiba ) فلوکی نامیده می شود» این میم کوین شـیبا اینو

Inu) بود که با افزایش سرسـام آور قیمت مواجه شـد و تا 

اواخر اکتبر بیش از 60،000،000 درصد افزایش یافت.

Shiba Inu همچنین قابلیتهاي گسترده اي را در مقایسـه 

با دوج کوین ارائه میدهد و به عنوان یک دارایـی مبتنـی بـر 

شـبکه اتریوم قابل برنامه ریزي اسـت، توســعه دهندگان 

ادعا میکنند در حال کار بر روي یک مفهوم متاورس به نام 

Shiberse هستند تا «تجربه اي فراگیر» را براي کاربران 

خود ارائه دهند.

2. دوج کوین یک رمزارز جایگزین ضعیف است

مشـــــکل دوج کوین با موارد استفاده محدود آن متوقف 

نمیشود. این کوین همچنین داراي برخی ویژگیهاي مشکل 

ســــاز اســــت که مانع از عملکرد خوب آن به عنوان یک 

جایگزین خوب براي بیت کوین میشـــــود. طبق داده هاي 

coinmarketcap.com عرضـــــه دوج کوین در حال 

حاضر حدود 133 میلیارد است و سـاالنه به طور خودکار 

5 میلیارد دیگر به تعداد آن افزوده میشـــود. ماسک معتقد 

اســـت که تورم خوب اســـت زیرا مردم را به خرج کردن 

تشـــویق می کند، ولی  این خبر بدي براي سرمایه گذاران 

است.

در حالیکه دوج کوین در حال کسـب مقبولیت است، بخاطر 

نوســانات شــدید هنوز نمیتواند در تجارت و روشــهاي 

پرداخت مورد اسـتفاده قرار گیرد. دوج کوین، معاملهگران 

را در معرض ریســــک نوسان قرار میدهد. بنابراین، دوج 

کوین تا زمانی که تبدیل به استیبل کوین نشود، نمیتواند به 

عنوان یکی از روشهاي پرداخت مورد پذیرش قرار گیرد.
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گزارش آسوشیتد پرس از دهلی نو 

رشد اقتصادي بین 8 تا 8.5 درصد 

را براي اقتصاد هند در سال مالی 

جدید از اول آوریل پیش بینی کرد.

نظرسنجی اقتصــــادي ساالنه دولت هند، که روز 

دوشنبه منتشر شد، در واقع یک روز پیش از آن 

که گزارش بودجه ملی سـال مالی 2023-2022 

توسط نیرماال سیتارامان، وزیر دارایی این کشـور 

ارائه شود، روي سایت رسمی بارگذاري شد. 

این نظرسنجی همچنین پیشـــــــــبینی میکند که 

اقتصــاد هند در سال مالی جاري با سرعت ساالنه 

9.2 درصـد رشــد خواهد کرد. این امر ســومین 

اقتصـــــــــاد بزرگ آسیا را به یکی از سریعترین 

اقتصــادهاي بزرگ تبدیل میکند که پیشــتر یک 

انقباض 7.3 درصدي وحشــتناك را در سال قبل 

تجربه کرده بود. انقباض مالی ســال گذشــته در 

واقع بدترین انقباض در 40 سال گذشته بود.

تقریبا همه شاخصــــها نشــــان میدهند که تاثیر 

اقتصــــادي موج کووید-19 در سال گذشته، که 

توسط نوع دلتا هدایت میشـــد، بســــیار کمتر از 

آنچه در مرحله قرنطینه کامل در سالهاي 2020-

21 تجربه شد، بوده است.

بخش کشـــاورزي بهترین عملکرد را در این مدت 

داشـته و پس از آن بخش صــنایع از جمله تولید، 

معدن و ساخت و ساز قرار گرفتند.

پس از انقباض باالي 7 درصد در سه ماهه مشابه 

سال قبل، اقتصـاد با سرعت 8.4 درصدي ساالنه 

در سه ماهه جوالي تا سپتامبر 2021 رشد کرد.

این فعالیت با افزایش واکســــــیناسیون حمایت 

میشد که به ایجاد اعتماد در بازگشـایی مشـاغل و 

کاهش تقاضــا پس از ماهها محدودیت کمک کرد. 

بیش از نیمـی از جمعیت 1.4 میلیاردي هند کامال 

واکسـینه شده اند، اما حدود 20 درصد هنوز در 

انتظار تزریق دوم هستند.

 برخی از گروههاي آســـــــیب پذیر در ماه ژانویه 

دوزهاي ســـــوم  را نیز دریافت کردند، اما هنوز 

هیچ بیانیه رسـمی درباره تزریق دوزهاي تقویتی 

براي عموم جمعیت وجود ندارد.

موارد ابتال به کــرونا طــی روزهاي اخیـــر در هند 

افزایش یافته که دلیل آن گســــــــــترش سویه 

امیکرون است. مقامات بهداشتی هند هشــــدار 

داده اند که موارد ابتال به کـــرونا در بـــرخـــی از 

ایالتهاي دیگر همچنان در حال افزایش اسـت. در 

دهلی نو، محدودیتهاي کرونایی از ســوي دولت تا 

حدودي تعلیق شـده اسـت تا رســتورانها، بارها و 

سالنهاي سینما با نصف ظرفیت کار کنند.

با وجود اینکه اقتصــــــــــاد رشد کرده است، اما 

موجهاي شیوع بیماري بخش بزرگ از بخشــــــهاي 

خدماتی مانند رسـتورانها، هتلها، خرده فروشـی و 

گردشگري را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس داده هاي اندیشـــــکده مرکز نظارت بر 

اقتصـــــــاد هند، بیکاري در دسامبر نزدیک به 8 

درصــــد افزایش یافت که باالترین رقم در چهار 

ماه گذشته بوده است.
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پی پال در 8 ژانویه تایید کرد که در حال 

بررسی یک استیبل کوین است.

پس از اینکه یک توسعه دهنده شواهدي از 

وجود چنین استیبل کوینی را در کد منبع 

برنامه آیفون این شرکت پیدا کرد، این 

شرکت تصریح کرده است که کد منبع 

یافت شده در برنامه آیفون خود در یک 

هکاتون داخلی توسعه یافته است.

تخمین تاثیر بالقوه استیبل کوین پی پال 

در پرداخت ها و صنعت ارزهاي دیجیتال 

دشوار است، در حالیکه برخی 

کارشناسان آن را حرکتی مثبت براي 

فضاي بازار می دانند عده اي دیگر دیدگاه 

متفاوتی دارند.

واضح است که یک شرکت مالی سنتی که 

وارد بخش ارزهاي دیجیتال میشود و 

راه اندازي خود را  میکند با  استیبل کوین

یک شرکت کریپتو بومی که یک استیبل 

راه اندازي میکند، متفاوت است.   کوین

شرکتهاي مالی سنتی به کاربرانی خدمات 

میدهند که لزوماً قبال با کیف پولهاي 

ارزهاي دیجیتال و یا نوسانات موجود در 

این فضا سروکار نداشته اند.

پی پال بیش از 350 میلیون کاربر فعال 

دارد و در حال حاضر به کاربران ایاالت 

متحده و بریتانیا امکان خرید، فروش و 

نگهداري ارزهاي دیجیتال مانند بیت 

کوین، اتریوم، بیت کوین کش و الیت 

کوین را می دهد.

پی پال عالوه بر این امکان پرداخت از 

طریق این رمز ارزها را نیز فراهم می 

آورد. در حالیکه مشخص نیست چه تعداد 

از کاربران پی پال با ارز دیجیتال پرداخت 

کرده اند، اما این موضوع که استیبل کوین 

عمدتا ابزاري براي تجارت و استفاده از 

فرصت ها در فضاي غیر متمرکز مالی 

است یک کاربرد شناخته شده است.

در حالی که پی پال به وضوح اعالم کرده 

است که اگر و زمانی که پروژه را به پیش 

برود، با تنظیم کننده هاي مربوطه روي 

استیبل کوین خود کار خواهد کرد، 

همچنان باید به دلیل دامنه فعالیت خود بر 

چالش هاي نظارتی غلبه کند.
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یک دانشــــجوي اندونزیایی با فروش 

نســــخه هاي توکن غیرقابل تعویض 

 (NFT) بر اساس تصاویر سلفی خود 

در بازار OpenSea NFT به جمع 

میلیونرها پیوست.

Ghozali_Ghozalu #874

Ghozali_Ghozalu #544

Ghozali_Ghozalu #145

سلطان گوستاف الغزالی، دانشجوي 22 ساله علوم 

کامپیوتر از ســمارنگ اندونزي، نزدیک به 1000 

عکس سلفی را بصـورت تکنولوژي توکن غیر قابل 

تعویض تبدیل کرده و فروخته اســـــت. به گفته 

غزالی، او به مدت پنج سال - بین 18 تا 22 سالگی 

- از خود عکس گرفته اسـت تا از این طریق دوران 

تحصـیل تا زمان فارغ التحصــیلی خود را به ثبت 

برساند. وي این تصـاویر را بصــورت توکن تبدیل 

نمود و با قیمت 3 دالر براي هـر عکس در معـرض 

فروش قرار داد که البته با اســـتقبال غیر منتظره 

مواجه گردید.

خبرگزاري فرانسـه در این رابطه گزارش می دهد 

که یکـی از توکن هاي غــزالــی به قیمت 0.247 

اتریوم ارزش گذاري شــــــده که در 14 ژانویه با 

قیمت 806 دالر خرید و فروش شــده اســت. در 

گزارش دیگري از الیف استایل آسیا ارزش تصاویر 

سـلفی غزالی در نقطه اوج خود به 3000 دالر نیز 

رسیده است.

این مجموعه تصــــاویر شامل عکس هاي 

سلفی معمولی وي در حالت ایســـتاده و یا 

نشــــســــته در مقابل رایانه می باشد.

ماهنامه معامالت بازارهاي مالی - پرو اسکیلز ٧



به گفته گروه گلدمن ســـــاکس، با 

افـزایش قیمت نفت بـرنت به حدود 

90 دالر در هر بشـــــــکه، اوپک و 

متحدانش ممکن است افزایش تولید 

بیش از حد انتظار را اعالم کنند.

بانک وال استریت گفت که نتیجه نشسـت روز 

چهارشنبه بین افزایش 400 هزار بشکه اي در 

روز در ماه مارس و افزایش بیشــتر «به طور 

یکنواخت متعادل باقی می ماند».

تحلیلگـرانــی از جمله دیمین کوروالین، کالوم 

بروس و جفري کوري در گزارشی نوشتند:

ما با توجه به سرعت افزایش اخیر و فشــــار 

احتمالی کشورهاي واردکننده، پتانسیل رو به 

رشدي براي افزایش سری عتر در این نشـسـت 

م یبینیم. گروه تولیدکنندگان نیز ممکن اســت 

نگران تغییر بانک مرکزي سـختگیر باشـند که 

م یتواند منجر به کاهش رشــــــــد جهانی و 

درآمدهاي نفتی در اواخر امسال شود.

گلدمن گفت که چنین اقدامی از ســــوي اوپک 

پالس منجــــــر به افت کوتاه مدت قیمت نفت 

خواهد شـد و دیدگاه صــعودي بانک را تغییر 

نخواهد داد. این بانک گفت که کاهش ســــریع 

موارد مبتال به کووید-19، تقاضـــاي قوي تا 

کنون در ســـــــال 2022 و درآمدهاي اولیه 

تولیدکنندگان آمریکایـی «همگـی دیدگاه ما را 

در مورد نیاز به قیم تهاي به شـــــدت باالتر 

تقویت م یکنند».

قیمت هر بشــــــــکه نفت برنت با 0.2 درصد 

افزایش به 89.42 دالر رســید. در ســنگاپور، 

افزایش سود امسال به 15 درصد رسید.

چهار راهی که مذاکرات هســــته اي ایران می 

تواند بازارهاي نفت را متحول کند

به گفته گلدمن، علیــرغم افـــزایش قیمت نفت، 

اوپک پالس باید تعدادي از عواملــی که مـــی 

تواند قیمت ها را تضـــعیف کند، ارزیابی کند. 

گمان هزن یهاي تاز هاي درباره انتشار بیشتر از 

ذخایر نفت اســــــــتراتژیک ایاالت متحده و 

جایگـزینـی گاز طبیعـی به نفت وجود دارد که 

یکممکن است با پایان زمســــــــتان نیمکره 

شــــــمالی کاهش یابد. همچنین در مذاکرات 

هســته اي ایران پیشــرفت هایی حاصل شده 

اســــت که می تواند منجر به لغو تحریم هاي 

نفتی جمهوري اسالمی شود.

تحلیلگران نوشتند: «افزایش احتمال بازگشـت 

بالقوه صـادرات ایران احتماال مخالف افزایش 

بزرگ تولید اوپک پالس است».
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همزمان با تشــــــــــــــدید نبرد براي مهار تورم، بانک مرکزي آمریکا 

ســیگنا لهایی را براي افزایش نرخ بهره در ماه مارس ارســـال کرد.

بانک مرکزي امریکا چند ماهی است که نر خهاي بهره را در محدوده 0 تا 0.25 درصد بدون تغییر 

نگه داشته، اما این روزها نشان داده است که قصد دارد تا پایان ماه مارس فرایند افزایش نرخ بهره 

را آغاز کند. بانک مرکزي امریکا در بیانی هاي اعالم کرد: با توجه به باال رفتن تورم تا 2 درصد و 

رونق یافتن بازار کار، کمیته انتظار دارد که به زودي محدوده هدف براي نرخ وجوه فدرال تعیین 

و پس از آن فرایند افزایش نر خها آغاز شود.

در ماه دسامبر، بانک مرکزي امریکا اعالم کرد که سرعت خرید ماهانه اوراق قرضه را با هدف 

پایان دادن به برنامه تسهیل کمی تا اوایل ماه مارس به 30 میلیارد دالر در هر ماه کاهش خواهد 

داد. این کمیته افزود:

کمیته تصـــــــــمیم گرفته است تا به کاهش ماهانه خرید 

خالص دارای یهاي خود ادامه دهد تا این فرایند در اوایل 

ماه مارس به پایان برســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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ماهنامه معامالت بازارهاي مالی
پرواسکیلز

با عضـــــویت در کانال تلگرام
پرو اســـــــــکیلز از تازه ترین
خبرهاي اقتصادي باخبر شوید.

مشترك شوید
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