تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
و
مقایسۀ آن با تحلیل تکنیکال
معاملهگران موفق در بازار مالی فاکتورهای بسیاری را بررسی میکنند و در نظر میگیرند .برخی
قیمت ترندها را روی نمودارها چک میکنند و برخی دیگر دنبال ارزهایی میگردند که متقاضی
زیادی در بازار دارند و رو به رشد هستند.
شواهدی که معاملهگر در بررسی از آن استفاده میکند ،به دو دسته تقسیم میشود :تحلیل
تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
هر دو نوع تحلیل ،به معاملهگر اطالعاتی میدهد که در تصمیمگیری و انتخاب استراتژی درست
سرمایهگذاری به او کمک میکند.
برخی تریدرها فقط با یکی از این روشهای تحلیل پیش میروند ،ولی برخی دیگر برای شناسایی
موقعیتهای احتمالی ترید و استراتژیهای ورود و خروج ،ترکیبی از دو روش را به کار میگیرند.
اطالعات مربوط به یک ارز یا دارایی را میشود از منابع مختلفی به دست آورد و بهندرت پیش
میآید که فقط به یک  categoryمحدود شوند؛ این موضوع به تریدر کمک میکند تا از بازاری که
قصد دارد وارد آن شود ،تصویر واضحی داشته باشد.
تحلیل فاندامنتال عوامل مربوط به میزان عرضه و تقاضای داراییها را تجزیهوتحلیل میکند .مثالً
ممکن است یک تریدر موجودی محصول موردنظرش را چک کند تا به برآوردی از کاهش یا افزایش
میزان عرضه برسد؛ سپس بتواند بر اساس نتیجهای که از تحلیل فاندامنتال موجودی محصوالت به
دست میآورد نوسانات قیمت محصول را در آینده پیشبینی کند.
یک تریدر میتواند با توجه به تصویری که از حرکت بازار در آینده به دست میآید ،تصمیم بگیرد که
یک دارایی را بخرد یا نخرد .تحلیل تکنیکال از الگوهای بصری و اندیکاتورهای مختلفی استفاده
میکند که جهت حرکت قیمت یک دارایی را نشان میدهد؛ این روش در پیشبینی حرکات بعدی
بازار به تریدر کمک میکنند .مثال ً یک تحلیلگر میتواند با دیدن نمودار قیمتی یک ارز دیجیتال و
بررسی الگوها بگوید که در قیمتی صددالری مقاومتی قوی وجود دارد؛ درواقع او با توجه به روندهای
نزولی قبلی این ارز دیجیتال که هر بار به آن وارد شده به چنین نتیجهای میرسد؛ اما یک تحلیلگر
فاندامنتال هزینههای تولید و اخبار مربوط به آن ارز را دنبال میکند و به این نتیجه میرسد که
قیمت صد دالر بسیاری از تولیدکنندگان (ماینرهای ارز موردنظر) را تشویق میکند که میزان تولید
را افزایش دهند؛ این باعث میشود میزان عرضۀ ارز موردنظر باال رفته و متقابال ً قیمت آن پایین بیاید.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال قراردادهای آتی هم میتوانند برای تحلیل بازارهایی که همبستگی
دارند استفاده شوند .تحلیلگرهای فاندامنتال ارتباط بین دو بازار را ترسیم میکنند و سعی میکنند

بفهمند که عرضه و تقاضا در یکی از این بازارها چطور میتواند بر عرضه و تقاضا توسط بازاری دیگر
تأثیر بگذارد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اطالعات را بهطور متفاوتی به یک تریدر نشان میدهند ،اما نتیجۀ نهایی
که از هر دو به دست میآید به یک اندازه برای معامله مفید است .تریدرها میتوانند به انتخاب
خود از این روشها برای تحلیل قیمت داراییها یا ارزیابی ارتباط بین بازار چند دارایی مختلف استفاده
کنند.
در هر سرمایهگذاری اولین نکتهای که الزم است در نظر بگیریم هدف از سرمایهگذاری است که
میتواند به سه دستۀ بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت تقسیم شود.
تجربۀ سرمایهگذاری در زمینههای مختلف نشان میدهد که شاید بتوان در سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال پروژه و فقط با تکیه بر تحلیل تکنیکال ،سود خوبی
به دست آورد و موفق بود؛ اما اگر هدف از سرمایهگذاری میانمدت و بهویژه بلندمدت باشد ،عالوه
بر تحلیل تکنیکال ،حتماً الزم است پروژه را ازنظر فاندامنتال نیز بررسی کرد.
در تحلیل فاندامنتال معاملهگرها به بررسی موارد زیر میپردازند:
-

بررسی وایت پیپر پروژه
اقتصاد توکنی
وضعیت شبکه
کاربردها ،فعالیتها و نقشه راه پروژه
سرمایهگذاران اصلی پروژه
ارزش افزوده
محبوبیت پروژه

همچنین ،در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ،عوامل مؤثر بر قیمت با دیگر داراییهای سنتی مثل
سهام ،تفاوتهای زیادی دارند .در اینجا به بررسی برخی از مهمترین آنها میپردازیم:

 -1مارکت کپ یا ارزش بازار:

مارکت کپ که مقدار آن برای هر ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده
است ،مقدار کل سرمایۀ در حال گردش آن ارز دیجیتال برحسب دالر است که بهصورت زیر
محاسبه میشود:
تعداد کل ارز دیجیتال در گردش × قیمت  ۱واحد از آن ارز دیجیتال = ارزش کل بازار

بهعنوان قاعدهای کلی مقدار کل سرمایۀ یک ارز (مارکت کپ) بهصورت مستقیم بر شدت
ریسک سرمایهگذاری تأثیر میگذارد .باال بودن مقدار مارکت کپ یک پروژه به این معناست
که حجم سرمایۀ زیادی در آن پروژه وجود دارد و این موضوع میتواند بهعنوان یکی از عواملی
که ریسک سرمایهگذاری در آن پروژه را کاهش دهد در نظر گرفته شود.

مارکت کپ  ۱۰ارز اولیه در سایت کوین مارکت کپ

اما برای استفادۀ بهتر از این پارامتر میتوان پروژههایی که تکنولوژی مشابه دارند را پیدا
کرد و در یک تقسیمبندی قرار داد ،سپس با مقایسۀ مقدار مارکت کپ آنها ،مقدار ریسک
سرمایهگذاری در آنها را بهصورت نسبی مقایسه کرد.
همچنین میتوان پروژههایی با کاربردها ،اهداف و تکنولوژیهای مشابه پیدا کرد؛ سپس با
جمع کردن مقدار مارکت کپ آنها و مقایسۀ آن با کل سرمایۀ موجود در بازار ارزهای دیجیتال،
میزان اهمیت و سهم یک نوع تکنولوژی را در این بازار سنجید.

مزایا و معایب پایین بودن مارکت کپ:
یکی از مسائلی که میتواند در ارزهایی با مارکت کپ پایین رخ دهد ،امکان دستکاری و
ایجاد تغییرات قیمتی شدید در بازار است .مثالً برای دو برابر شدن قیمت یک ارز ،مارکت
کپ آن باید دو برابر شود؛ در ارزهایی با مارکت کپ پایین امکان افزایش حجم سرمایه از
طریق دستکاری افرادی محدود و دو برابر کردن مارکت کپ وجود دارد؛ درنتیجه افزایش
قیمت اتفاق میافتد و این میتواند بهعنوان نکتهای منفی در پروژههایی با مارکت کپ
پایین تلقی شود.
اما اگر سایر پارامترهایی که در یک پروژه ارزیابی میشود ،نشان از خوب بودن آن داشته
باشد ،پایین بودن مارکت کپ آن به این معناست که آن ارز برای افزایش قیمت بهاندازۀ مثال ً
 ۵۰%به حجم سرمایۀ کمتری در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد نیاز دارد.

مارکت کپ با وجود تمام اطالعاتی که میتواند از یک ارز به ما بدهد تنها یکی از پارامترهایی
است که باید در بررسی فاندامنتال یک پروژه در نظر گرفته شود .با بررسی همۀ پارامترها
در کنار هم میتوان دربارۀ پتانسیل رشد یک پروژه در آینده نتیجهگیری کرد.
بهطورکلی هرقدر مارکت کپ یا همان ارزش کل یک ارز دیجیتال پایینتر باشد ،ریسک آن
باالتر و هرقدر صعودیتر باشد سودآوری بیشتری خواهد داشت.

 -2حجم معامالت:
یکی از پارامترهای بسیار مهمی که در تحلیل فاندامنتال یک پروژه باید بررسی کرد،
میزان حجم معامالت یک ارز در  ۲۴ساعت یا یک شبانهروز است .حجم معامالت  ۲۴ساعته
مقدار توکنهایی که در مدت  ۲۴ساعت خریدوفروش شدهاند را نشان میدهد .باید توجه
داشت که برای بررسی این پارامتر باید از قسمت تاریخچه یا گذشتۀ قیمتها به حجم
معامالت یک ماه اخیر دسترسی پیدا کرد و آن را موردبررسی قرار داد.
حجم معامالت در یک روز میتواند به روشهای مختلف و به دلیل خبر یا شایعهای تغییری
ناگهانی داشته باشد و در روزهای آینده به حالت عادی خود بازگردد؛ اما با نگاه به حجم
معامالت روزانۀ یکماهه ،میتوان دید خوبی از مقدار میانگین حجم معامالت روزانۀ آن ارز
دیجیتال به دست آورد.

حجم معامالت  ۲۴ساعته در  ۱۰ارز برتر

پایین بودن مقدار حجم معامالت این مشکل را برای شما به وجود میآورد که در صورت خرید
ارز ،ازآنجاییکه حجم خریدوفروشهای روزانۀ آن پایین است ،اگر قصد فروش آن را داشته
باشید ،با مشکل مواجه شوید؛ این مشکل را مشکل نقد شوندگی میگویند.

اگر با افزایش قیمت یک ارز ،حجم تراکنشهای  ۲۴ساعتۀ آن نیز افزایش یابد ،نشاندهندۀ
این است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتماال ً افزایش قیمت آن
ادامه خواهد داشت؛ اما اگر قیمت یک ارز بهصورت لحظهای افزایش یابد و حجم معامالت
آن تغییر خیلی کمی داشته باشد ،نشاندهندۀ این است که افراد بسیار کمی به
خریدوفروش آن روی آوردهاند و احتماال ً این روند افزایشی خیلی زود تمام میشود.

 -3پارامتر ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنشها ()NVT
نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنشهای آن (ارزش شبکۀ تقسیم بر ارزش کل
تراکنشها) ،پارامتری به نام  NVTارائه میدهد .این پارامتر میتواند برای هر ارزی با تقسیم
ارزش شبکۀ آن (مارکت کپ یا ارزش کل آن) بر حجم تراکنشهای  ۲۴ساعتۀ آن به دست
آید.
هدف از محاسبۀ  NVTاین است که بتوانیم ببینیم نسبت ارزش کل شبکه به فعالیتهای
افراد شرکتکننده در شبکه بهعنوان سرمایهگذار به چه صورت است.
اگر در یک ارز دیجیتال ،مارکت کپ یا ارزش کل بازار (ارزش کلی شبکه) باال باشد و فعالیت
کاربران (حجم تراکنشهای) آن پایین باشد ،پارامتر  NVTمربوط به آن ارز باال بوده و باال بودن
این پارامتر میتواند یکی از نشانههای نزولی بودن روند قیمتی آن ارز باشد .تحلیل این
پارامتر به این صورت است که وقتی پارامتر  NVTبرای ارزی باال باشد ،نشان میدهد که
ارزش شبکه ( )Network Valueکه معادل مارکت کپ آن است ،بر حجم معاملهشده غلبه
دارد .این اتفاق غالباً زمانی میافتد که قیمت بهصورت حبابی باال رفته و بیثبات باشد.

بر اساس دادههایی تجربی که تابهحال در روند بازار مشاهده شده است،
میتوان یک مقدار آستانه برای تقسیمبندی باال و پایین بودن این پارامتر مشخص
کرد؛ به این صورت که اگر مقدار پارامتر  NVTاز  ۱۵کمتر باشد ،میتواند یکی از نشانههای
روند صعودی در تحلیل طوالنیمدت قیمت آن ارز باشد و اگر  NVTبیشتر از  ۱۵باشد،
میتواند نشانهای از نزولی بودن روند کلی بازار در طوالنیمدت نسبت به سایر ارزها باشد.
پایین بودن پارامتر  NVTبه معنای اختالف کم بین مارکت کپ و حجم تراکنشهای روزانه
است .هنگامیکه حجم تراکنشهای روزانه در مقایسه با مارکت کپ ارزی باال باشد ،به
این معناست که فعالیت سرمایهگذاران آن ارز بسیار زیاد است و میتواند بهعنوان یک
سیگنال صعودی تلقی شده و یک موقعیت خرید برای سرمایهگذاران از این طریق تشخیص
داده شود .باید توجه داشت که گاهی حجم معامالت روزانه معتبر نبوده و به روشهای
مختلف میتواند دستکاری شود؛ بنابراین بهتر است برای محاسبۀ پارامتر  NVTبهجای
استفاده از حجم معامالت  ۲۴ساعت اخیر از میانگین حجم معامالت در یک ماه اخیر استفاده
شود.

 -4میزان بهصرفه بودن استخراج ارز (در ارزهای دیجیتالی که
قابلاستخراج هستند)
با مقایسۀ قیمت ارزهای دیجیتالی که قابلیت استخراج دارند (ارزهای مبتنی بر اثبات انجام
کار)  PoWبا مقدار هزینهای که برای استخراج آنها الزم است ،میتوان جنبه دیگری از قابلیت
رشد بالقوۀ پروژههای مختلف را بررسی کرد.

اگر هزینهای که برای استخراج یک ارز دیجیتال مصرف میشود در مقایسه با قیمت آن بهصرفه
نباشد ،ماینرها مایل به استخراج آن نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط
ماینرها ،قیمت آنها وارد روندی نزولی خواهد شد.

 -5بررسی پارامتر ()FCAS
پارامتر ( )FCAS، Fundamental Crypto Asset Scoreکه بهتازگی در وبسایت کوین مارکت کپ
نشان داده میشود ،امتیاز پروژهها از نظر فاندامنتال است که با در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی
تعیین میشود .این امتیازدهی بهصورت نسبی و مقایسهای بین پروژههای مختلفی انجام
میشود .معیارهایی که در این امتیازدهی تأثیرگذارند شامل :فعالیت کاربران یک پروژه و عملکرد
برنامهنویسان آن میشود.
امتیازدهی در پارامتر  FCASبه این صورت است که در ابتدا بازۀ امتیازدهی را  ۱۰۰۰-۰در نظر گرفته
و سپس این بازه به پنج دستۀ زیر تقسیمبندی میشود.

برای درک بهتر این پارامتر و چگونگی تقسیمبندی آن در این  ۵دسته به بررسی  ۳عاملی که در
این امتیازدهی در نظر گرفته میشوند میپردازیم:
فعالیت کاربران:
این بخش شامل فعالیتهای کاربران در شبکههای اجتماعی بهعنوان دنبال کنندۀ پیشرفت و
توسعۀ پروژه و فعالیت کاربرانی است که از تکنولوژی ارائهشده توسط پروژه استفاده میکنند.

عملکرد برنامه نویسان پروژه:
عملکرد برنامهنویسان یک پروژه میتواند شاخص خوبی از روند پیشرفت و توسعۀ پروژه باشد .برای
بررسی این عامل ،سه پارامتر مهم موردبررسی قرار میگیرند:

تغییرات کد ،بهبودهای کد ،مشارکت جامعه
دادههای موردنیاز برای ارزیابی این سه پارامتر با بررسی اطالعاتی چون تعداد  Commitهایی که
به گیتهاب اضافه شده ،به دست میآیند.
پارامتر  FCASبهتازگی در کوین مارکت کپ اضافه شده ،اما دادههای آن از اطالعاتی که خود پروژهها،
صرافیها و ...در اختیار قرار میدهند ،جمعآوریشده است.
همانطور که میدانیم راههای زیادی برای دستکاری اطالعات کاربران فعال یک پلتفرم ،حجم
معامالت در صرافیها و ...وجود دارد .هرچند راههای مختلفی برای تشخیص اطالعات دستکاری
شده وجود دارد ،اما شرکت واسط ارائهدهندۀ پارامتر  FCASبه کوین مارکت کپ از در نظر گرفتن
این دستکاریها چشمپوشی کرده و فرض را بر درست بودن این اطالعات گذاشته است؛ بنابراین
هرچند پارامتر  FCASمیتواند اطالعات مفیدی در اختیار قرار دهد ،اما بررسی عوامل تأثیرگذار بر
FCASبهصورت جداگانه توسط خودمان با در نظر گرفتن امکان دستکاری اطالعات و اشراف داشتن
به روشهای تشخیص آن میتواند دید درستتری از یک پروژه در اختیارمان قرار دهد.

 -6بررسی پارامتر نرخ بازگشت سرمایه ()ROI
درصد بازگشت سرمایه که بهاختصار به آن  ROIمیگویند ،مقدار سود حاصل از یک ارز دیجیتال بر
اساس تغییرات قیمتی از ابتدای راهاندازی ( ICOیا اولین قیمت معاملۀ آن) تا قیمت کنونی آن را
بررسی میکند.
بر اساس این تعریف مقدار  ROIمربوط به بیت کوین در زمان نگارش این مقاله برابر با  ۶۳۵۳%است
که نشان میدهد قیمت بیت کوین از ابتدای راهاندازی و معاملۀ آن تا به امروز  ۵۷۳۶%رشد داشته
است.
برای محاسبۀ  ROIبیت کوین ،بر اساس دادههای کوین مارکت کپ ،اولین قیمت ثبتشده در کوین
مارکت کپ برای بیت کوین ۱۳۵ ،دالر در تاریخ  ۲۸آوریل  ۲۰۱۳است و قیمت آن در تاریخ  ۲۸می
 ۸٫۷۳۱ ،۲۰۱۹دالر است .هرچند قیمت اولیۀ بیت کوین مربوط به سال  ۲۰۰۸است ،اما در اینجا از
دادههای کوین مارکت کپ برای به دست آوردن این پارامتر استفاده شده است.

 -7تاریخچه و بررسی کلی پروژه
داشتن دیدی کلی به تاریخچۀ یک پروژه میتواند بسیار مفید باشد؛ پروژههای زیادی در حال
حاضر در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که از سالها قبل بودهاند و تکنولوژی ،پلتفرم و یا
سرویسی را ارائه میدادهاند؛ با ظهور ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بالک چین ،این شرکتها
توانستهاند با بهکارگیری تکنولوژی بالک چین در پلتفرم خود و ارائۀ یک توکن ،فعالیتهای خود را
بهبود دهند؛ بنابراین داشتن سابقهای طوالنی و خوب در ارائۀ یک تکنولوژی یا پلتفرم میتواند
بهعنوان یکی از نقاط قوت در پروژهها منظور شود.

نحوۀ کارکرد پروژه
یکی از مواردی که باید در بررسی پروژهها در نظر گرفته شود ،نحوۀ کارکرد آنهاست؛ یعنی بررسی
نوع سرویس ارائه شده از این نظر که آیا پلتفرم ارائه شده واقعاً کار میکند یا فقط در حد ارائۀ
پیشنهاد و هنوز اجرایی نشده است؟ اگر اجرایی نشده و در حد پیشنهاد است ،آیا جزئیات آن
مطرح شده و نقشه راه مشخصی برای اجرایی شدن آن وجود دارد ،یا برنامهای کلی عنوان شده
و جزئیاتی درباره آن ارائه نشده؟ و اگر اجرایی شده در چه مرحلهای قرار دارد؟ آیا نسخه نهایی آن
منتشر شده یا فعال ً در مرحله انتشار نسخههای آلفا و بتا قرار دارد؟ عالوه بر اینها ،اگر نسخۀ
نهایی یا نسخههای اولیۀ آن منتشر شده ،آیا رابط کاربری مناسبی دارد؟ و توانسته کاربران فعالی

به خود جذب کند یا خیر؟ آیا آپدیتهای مناسبی برای رفع عیوب خدمات یا پلتفرم ارائه شده بهصورت
منظم ارائه میشود یا خیر؟
پس از بررسی تمام این موارد ،اگر نسخۀ نهایی آن موجود و توانسته باشد کاربران فعالی به خود
جذب کند ،الزم است نحوۀ کارکرد آن بررسی شده و نقاط ضعف احتمالی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

کاربردها
بررسی کاربردهای یک پروژه باید زیرکانه انجام شود؛ زیرا بسیاری از پروژهها کاربردهای مختلفی
برای خود ارائه میدهند که ارزشمند نیستند .کاربردهای ارائه شده فقط زمانی ارزشمند خواهند
بود که در پاسخ به نیازی واقعی ارائه شده و همچنین نوآورانه باشند.

در بررسی کاربردهای یک پروژه باید از خود بپرسیم آیا کاربرد و راهحل ارائه شده در پاسخ به نیاز و
مشکلی واقعی ارائه شده؟ و یا اعضای تیم آن با ارائۀ مشکلی کاذب و ساختگی سعی در ارائۀ
راهحلی غیرکاربردی داشتهاند؟

چالشها و راهکارهای آن
برای یافتن چالشهای موجود در یک پروژه روشهای مختلفی وجود دارد که اولین آن مراجعه به
وبسایت ،وایتپیپر پروژه و تشخیص مشکالت موجود و احتمالی آنهاست؛ اما این کار برای برخی
پروژهها ممکن است بسیار وقتگیر باشد؛ همچنین به دلیل وسیع بودن حوزۀ فعالیت آنها ،افراد
عادی قادر به تشخیص مشکالت موجود در پلتفرمهای مختلف نباشند.
ازاینرو میتوان با داشتن دیدی کلی نسبت به پروژه ،نظرات افراد مختلف در مورد آن را مطالعه،
پروژههای رقیب را بررسی و با جمعبندی آنها ،چالشهای موردبحث در مورد پروژه را پیدا کرد؛
سپس با مراجعه به شبکههای اجتماعی و وبسایت پروژه ،به دنبال راهکارهای احتمالی که ممکن
است توسط تیم و طرفداران آن مطرح شده باشد رفت.
اگر راهکارهای ارائه شده برای پروژه منطقی و عملی باشد ،همچنین تیم پروژه سابقۀ خوبی در
حل مشکالت و چالشهای ارائه شده داشته باشند ،میتوان امیدوار بود که پروژه در آینده نیز در
برخورد با چالشهای احتمالی موفق عمل خواهد کرد.

برنامهها و رویدادهای پیش رو
یکی دیگر از مواردی که برای بررسی یک پروژه بسیار تأثیرگذار است ،نقشه راه و برنامههایی
است که تیم پروژههای مختلف در فواصل زمانی متفاوت برای خود ترسیم میکنند .بررسی
برنامههای گذشته با این دید که چه مقدار از آنها با موفقیت و در موعد مقررشده انجام شدهاند
میتواند دید خوبی از آن پروژه به ما بدهد.

پروژههایی که نقشه راه خود را بهروزرسانی نمیکنند به برنامههایی که در گذشته تعهد کردهاند
یا عمل نمیکنند یا با تأخیر طوالنی عمل خواهند کرد .در طول این تأخیرها نیز آپدیتی برای انجام
تعهدات خود ارائه نداده و نمیتوانند گزینههای مناسبی برای سرمایهگذاری باشند.

رقبا
بررسی رقبای پروژه میتواند به ما کمک کند تشخیص دهیم کدامیک از پروژههای با تکنولوژی و
کاربردهای مشابه ،در طوالنیمدت ماندگار خواهند شد و بهعنوان بهترین پلتفرم آن حوزه به کار
خود ادامه خواهند داد.
نکتۀ مهم این است که برای بررسی رقبای یک پروژه الزم است ابتدا تمام پروژههای رقیب را پیدا
کنیم و با جمع مارکت کپ آنها دیدی کلی نسبت به ارزش و جایگاه کلی تکنولوژی ارائه شده
توسط آنها به دست آوریم .اگر مقدار کلی ارزش بازار مربوط به یک تکنولوژی یا پلتفرم نسبت به کل
سرمایۀ موجود در بازار ارزهای دیجیتال چشمگیر باشد ،میتوان احتمال داد که آن تکنولوژی یا
پلتفرم در آینده با توسعه و رشد خوبی روبرو شده و باقی میماند.
برای بررسی رقبای یک پروژه باید تمام عوامل گفتهشده در تحلیل فاندامنتال را بین پروژههایی که
اهداف و کاربرد مشابه دارند و رقیب هم محسوب میشوند ،مورد مقایسه قرار داد.

تیم پروژه
وجود افراد باسابقه در یک تیم میتواند نکتهای بسیار مثبت برای آن تلقی شود؛ بنابراین در بررسی
فاندامنتال پروژهها حتماً باید تیم آن را بررسی کرده و به پروفایل و سابقۀ اعضای تیم دسترسی
داشته باشیم.

وجود افراد باسابقه بهویژه برای توسعهدهندگان و برنامهنویسان یک تیم ،میتواند احتمال موفقیت
پروژه را باال ببرد.
عالوه بر اعضای تیم ،وجود افراد تأثیرگذار و سرمایهگذاران مشهور و تجاربشان بهعنوان مشاور در
کنار تیم پروژه میتواند عالوه بر کمک به جذب سرمایهگذاران بیشتر ،به توسعۀ بهتر این پروژهها
کمک کند؛ اما باید این مسئله را نیز در نظر داشت که در برخی موارد افراد مشهور و سرمایهگذاران
بزرگ با گرفتن مبالغ هنگفت ،میپذیرند مشاور یک پروژه باشند .حالآنکه خودشان نظر مثبتی به
پروژه نداشته و بر روی آن سرمایهگذاری نمیکنند .پس بههیچعنوان نباید تنها با اتکا به وجود افراد
مشهور و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل اقدام به سرمایهگذاری روی چنین پروژههایی کرد.

 -8صرافیها
با وجود هکهای پی درپیای که در سال  ۲۰۱۸و همچنین از اوایل  ۲۰۱۹تاکنون اتفاق افتاده،
نیاز به وجود صرافیهای معتبر و قابلاعتماد بیشازپیش احساس میشود؛ بنابراین برای بررسی
پروژهها باید تمام صرافیهایی که توکن موردنظر در آنها خریدوفروش میشود را موردبررسی قرار
دهیم.
اگر توکن موردنظر در هیچیک از صرافیهای معتبر لیست نشده باشد ،ورود به آن پروژه برای
سرمایهگذاری ریسک باالیی به همراه دارد؛ زیرا حتی اگر بالفاصله پس از خرید توکن آن را
به کیفپول منتقل کنیم ،برای فروش آن با مشکل مواجه میشویم و صرافی معتبری با حجم
معامالت روزانۀ قابلقبول که بتوانیم توکن موردنظر را در آن بفروشیم وجود نخواهد داشت؛ درنتیجه
مجبور میشویم با قبول ضرر از آن سرمایهگذاری خارج شویم.
برای کاهش ریسک سرمایهگذاری ،ارز دیجیتال موردنظر باید حداقل در یکی از صرافیهای معتبر
لیست شده باشد؛ همچنین برنامههایی برای لیست شدن در سایر صرافیهای خوب داشته
باشد.

 -9مشارکتها
پیمان همکاری پروژهها با شرکتهای بزرگ و مشهور میتواند تأثیر بسیار مثبتی هم بهصورت
کوتاهمدت و هم بلندمدت داشته باشد .وجود همکاری با شرکتهای بزرگ ازاینجهت که میتواند
تحقق اهداف و برنامههای ترسیمشده و وعدههای دادهشده توسط اعضای تیم را تا حد زیادی
تضمین کند ،اعتبار زیادی به پروژهها میدهد؛ بنابراین در بررسی پروژهها به همکاریهای آن پروژه
با سایر شرکتها توجه میکنیم.

جمعبندی
برای افرادی که قصد سرمایهگذاری بلندمدت دارند ،بررسی فاندامنتال باید بهعنوان
اساسیترین معیار برای انتخاب یک پروژه و سرمایهگذاری روی آن باشد .عالوه بر این ،داشتن
اطالعات تکنیکال و بررسی نمودار قیمتی پروژهها نیز میتواند به سرمایهگذاران کمک کند تا پس

از بررسی فاندامنتال پروژه ،آن را در پایینترین قیمت ممکن خریداری کنند و بتوانند بیشترین میزان
سود را به دست آورند.
بررسی فاندامنتال یک پروژه میتواند بسیار گسترده باشد و عوامل مختلفی را در برگیرد که ما در
اینجا مهمترین آنها را مطرح کردهایم .اطالعات مربوط به مارکت کپ ،حجم معامالت
روزانه ،پارامترهای FCAS ، NVTو ...همگی ابزارهایی هستند که میتوانند در کنار هم ما را
به جمعبندی نسبتاً درستی نسبت به یک پروژه برسانند.
باید در نظر داشت که هر یک از این عوامل بهتنهایی نمیتواند ما را به نتیجه برساند ،بلکه استفاده
از این اطالعات در کنار هم میتواند به ما کمک کند با شناخت نسبی یک پروژه ،پروژههای خوب و
سود ده را تشخیص داده و ریسک سرمایهگذاری را تا حد امکان کاهش دهیم.

