
 

 

 

 آیا اتریم باالخره از بیت کوین پیشی میگیره؟

 

سوال خوبیه . بعد از رشد ناگهانی و بسیار قوی ای که بیت کوین داشت ، همه دنبال بیت کوین بعدی هستنو اتریوم در حال 

 حاضر قوی ترین کاندیدای این رقابته.

 سال سن داره 12یعنی سالشه در حالی که بیت کوین دو برابر اون  6اتریوم در حال حاضر فقط 

سال قبل برگردیم . برای اینکار و دیدن لیست کاملی از ارزش ارز ها تو اون زمان میشه از لینک زیر که  6خوب بیاین به 

 استفاده کرد .  coinmarketcapبخشی از سایت 

oricalhttps://coinmarketcap.com/hist/ 
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سالگیه بیت کوین نگاه  6اگه بخوایم به قیمت رو انتخاب میکنیم . خوب  2015خوب اینجا لیستی رو میبینید .. میریم سپتامبر 

چون بازار اون زمان با االن خیلی  دالر بود. البته اینم بگم مقایسه به این شکل چندان هم عادالنه نیست 240 شکنیم این قیمت

دالره . البته اینم بگم از اونجایی که قدرت بیت  3000دالر بود که االن باالتر از  1.3اتریوم هم اون زمان . قیمت  تفاوت داره

 م تو افزایش قیمت اتریوم داشته کوین به حدیه که با افزایشش بقیه آلت کوین ها هم افزایش پیدا میکنن ، پس نقشه مهمی ه

 

درصد کرد و همه ارز ها رو تحت تاثیر قرار داد  50بیتکوین سقوطی نزدیگ به  بود که 2021با این حال تو اوایل ماه می سال 

 اجازه نداد ریزشش به شدت بیتکوین بشه .  با این وجود اتریوم تونست به باالترین حد خودش برسه و حتی

ین دیگه عمال نمیتونه بیشتر بیت کوین االن به منزله ی طالی دیجیتال برای مردمه . مشکلی که اینجا وجود داره اینه که بیت کو

 اون چیزی که قبال رشد کرده بوده رشد کنه . رشد از لحاظ قدرت تیم پشتیبانی این ارز .



 

 در مقابل اتریوم هنوز خیلی جا داره برای رشد چه از لحاظ قیمت چه از لحاظ تیم پشتیبانی. 

 

هم به این پلتفرم ها کمک میکنه  2یشناسیم . اتریوم خیلی نیست که ما برنامه های تجاری قرارداد های هوشمند و دیفای رو م

 تا تقاضای روز افزون رو برآورده بشه و به سمت یه معدن با ثبات حرکت کنه.



 

سوال مهم تر و بحث برانگیز تر اینه که در آینده چه اتفاقی برای صنعت ارز های رمزنگاری شده می افته . جواب دادن به این 

 ی . سوال کامال یه مسیله شخص

 

قیمت ارز ها به خصوص اتریوم و بیت کوین افزایش پیدا میکنه . خیلی از اونا بعضی از سرمایه گذاران بزرگ بر این باورند که 

هم میگن این بازار مثل یه جبابه که هر لحظه ممکنه بترکه.. به همین دالیله که همیشه تو ویدیو هامون ذکر کردیم که با 

 شید که جز سرمایه مازاد شماست و تاثیری روی زنگیتون نداشته باشهسرمایه ای وارد این بازار ب



 

به نظر من اتریوم احتمال د اره بشه بیت کوین بعدی ولی در صورتی هم که نشه ، میتونه تو نوع خودش یه انتخاب قوی باشه . 

 و پروژه های دیگش بستگی داره 2البته اینم به اخبار جدید اتریوم حول محور اتریوم 

 ؟هیوم میتونه  بیت کوین بعدی میش مجدد سوالمو میپرسم . به نظرتون اترحاال

 

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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