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سرمایهگذاری

داستان مرموزترین ارز جهان

سراغ کدام رمزارز برویم؟
محدثه انبیائی -در دو هفته گذشــته خالصهای از الیو
اینستاگرامی کوشــیار عظیمیان یکی از متخصصان
امور مالی ،استارتآپها و بالکچین را درباره چگونگی
شــکل گیری بیت کوین و مدیریت تراکنشها در این
ارز دیجیتال منتشر کردیم و گفتیم مشکل بانکهای
مرکزی ،متمرکز بودن آن ها اســت که باعث میشود
بــه نهادهای قدرت در سراســر جهان تبدیل شــوند،
زیرا بانکهای مرکزی این قــدرت را دارند که با اتخاذ
تصمیمهایی ،ثروت شــما را تحت تاثیر قــرار دهند .از
همین روی شخصی با هویت ساتوشی ناکاموتا سیستم
مالی جدیدی را به دنیا معرفی کرد .این سیستم که نام
آن را بیت کوین گذاشت ،فاقد مرکز بود .بنابراین در آن
شاهد توزیع قدرت هستیم ،زیرا تعداد زیادی کامپیوتر یا
موبایل در سراسر دنیا وجود دارد که از هر گونه تراکنشی
با خبر میشوند .همچنین گفتیم در این سیستم هر ۱۰
دقیقه یک مسئله سخت ریاضی مطرح میشود؛ اولین
ماینری که بتواند آن را حل کند ،بانکر میشود و قدرت
در دست اوست ،بر این اســاس در این سیستم هر ۱۰
دقیقه مالک قدرت عوض میشود و قدرت در دست یک
شخص یا گروه قرار نمیگیرد .در این شماره و در قسمت
پایانی به معرفی انواع کوین ،نکات ســرمایهگذاری در
ارزهای دیجیتال و آینده این بازار خواهیم پرداخت.پس
از شناخت این که بیت کوین چه بود و چگونه به وجود
آمد؟ احتماال مهمترین سوال این است :آیا در بیتکوین
سرمایهگذاری کنیم؟قبل از پاسخ به این سوال درباره بیت
کوین باید به ذکر چند نکته در سرمایهگذاری بپردازیم.
ابتدا قبل از ورود به هر بازاری دو نکته اساسی را مد نظر
داشته باشید:

 5نکته کاربردی

جواد غیاثی

تقریباهمه
این سوال را
میپرسند که کی
سهام عدالت و
همچنیندارایکم
را بفروشیم؟ پاسخ
بستگیبهبرنامه
سرمایه گذاری شما
دارد .یعنی این که
بعد از فروش با پول
حاصله چه میکنید؟
اگر به پول نیاز مبرم
مصرفی دارید که
همین االن وقت
فروش است .اگر
می خواهید در بانک
سرمایه گذاری
کنید ،اصال فروش
توصیه نمی شود
چرا که سود 15
درصدی بانک ،فعال
در برابر بازدهی
بورسی ،ناچیز
است

درباره دارایکم و

سهام عدالت
بعد از سهام عدالت که طیف زیادی از مردم را به بورس کشانده و درگیر
سجام و پیشخوان و کارگزاری و معامله گری کرده ،حاال صندوق دولتی
دارایکم هم به زودی قابل معامله می شود .صندوق که توسط چند میلیون
نفر خریداری شد و بر خالف سهام عدالت تنها از طریق دریافت کد بورسی
و سامانه کارگزاری ها قابل فروش است .این تحوالت پای افراد زیادی را به
بورس باز کرده و اکنون در معرض تجربه های جدید قرار داده است .این
تجربه جدید به طور طبیعی انبوهی از سواالت و ابهامات را برای عموم مردم
ایجاد کرده که برخی از آن ها به دست ما هم رسیده است .به همین دلیل
این شماره از مطلب بورس دخل و خرج را به مرور برخی از نکات کاربردی
در این خصوص اختصاص دادیم.
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کارگزاریمهمنیست!

قسمت سوم

پول ضروریتان را سرمایهگذاری نکنید.
پول خود را در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کنید
مثل :مسکن ،خودرو و ....
در بازار بیت کوین معموال توصیه میشود بین  3تا 30
درصد از پولتان را ســرمایهگذاری کنید .با این حال به
نظر میرسد  3درصد رقم کمی است ،حتی در صورت
رونق ،عایدی مالی چندانی نخواهید داشت 30.درصد هم
خصوصا برای کسانی که سن باالتری دارند و نمیخواهند
ریسک کنند باال ست .رقم  10تا  15درصد معقوالنهتر به
نظرمیرسد.پیترتیل،سرمایهگذارمعروفسیلیکونولی
معتقد است برای شناخت بهتر هر شرکت ،باید آن را از 4
منظر بررسی کنید ،این  4مورد را میتوان به بازار ارزهای
دیجیتال نیز بسط داد.
در جایی ســرمایهگذاری کنیم که ارزش فناوری را
چند برابر کند .یک نظریــه میگوید فناوری جدید در
رقابت با هر شرکت دیگری باید حداقل  10برابر قویتر از
فناوریهای قبلی باشد.
شرکتی که میخواهید در آن سرمایهگذاری کنید باید
بتواند در ســایز بزرگ و در حجم زیاد هم جوابگو باشد.
مثال گوگل را در نظر بگیرید .هم اینک هر چه بیشــتر
ســرچ کنید ،نه تنها هزینه چندانی روی دست گوگل
نمیگذارید بلکه به قوی شدن موتور جست وجوی آن
کمکمیکنید.
این شرکت چقدر بزرگ اســت و آیا کسی میتواند
جایگزینی برای آن بیاورد؟ مثــا فیس بوک را در نظر
بگیرید یک نت ورک بزرگ اســت که احتمال این که
کسی مثل آن را ایجاد کند و از آن بهتر باشد ضعیف است.
نام تجاری شــرکت چقدر ارزش آفرین اســت؟ به

پاسخ به برخی سواالت تازه واردها به بورس
در خصوص صندوق دارایکم ،سهام عدالت
و معامله گری در بورس

تحلیلگر بورس
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حتما می دانید که برای فروش سهام عدالت یا امکان فروش صندوق دارایکم
باید کد بورسی بگیرید .به این منظور بعد از ثبت نام سجام و احراز هویت نوبت
انتخاب کارگزاری است .متاسفانه بر اثر تبلیغات و برخی مراودات پشت صحنه
کارگزاری ها با دفاتر پیشخوان ،مردم فکر می کنند که انتخاب کارگزاری یک
مرحله مهم و تعیین کننده است و حتما باید حساب خود را در یک کارگزاری

عنوان مثال برند لوییویتان را در نظر بگیرید .در
این شــرکت ،یک کیف خیلی بیشتر از آن چه که
قیمت تمام شده ساختش باشد ،به فروش میرسد.
این ارزشی است که تحت تاثیر شهرت این برند به
آن اضافه شده است.

انواعکوینهایرمزنگار

برایبررسیبیتکوینیابقیهکوینهانیزبههمین
ترتیببایستیمواردیرادرنظرداشتهباشید.مانند
این که کل بیتکوینهای دنیا چقدر هستند؟ در
ســایت /https://coinmarketcap.com
میتوانید ببینید ارزش کل هر کوین در دنیا چقدر
است .مسلما هر چه مقدار این ارزش بیشتر باشد،
سرمایهگذاری در آن بازار توجیهپذیرتر خواهد بود.
در هنــگام تنظیــم ایــن مقالــه ارزش کل
بیتکوینهــای جهان  177میلیــارد دالر بود و
ارزش کوین ایتریوم که پس از بیتکوین به عنوان
بزرگترین و مهمترین کوین شناخته میشود با
اختالف زیادی  27میلیارد دالر اســت .ایتریوم از
جمله کوینهایی است که دارای راهبرد در جهت
افزایش سرمایهگذاری هستند .در واقع هر کوین
جدید دارای ایدهای جدید است ،این ایده ها در سه
موضوع متفاوت هستند که این تفاوتها ،ارزش
شبکهها را مشخص میکند:
 1رابطه شبکههای مختلف با هم چگونه تعریف
شده است؟
 2شبکه هر کوین با چه سرعتی کار می کند؟
(چه حجمی از تراکنشها را پشتیبانی میکند؟)
 3این شبکهها چطور اداره میشوند؟
در ایران بــه دلیــل محدودیت در دسترســی
به ســایتهای اصلی ،مردم معموال از صرافی یا
واسطهها خرید میکنند ،بنابراین خیلی مهم است
که قبل از خرید بیتکوین یا هر کوین دیگری به

خاص افتتاح کنند .این در حالی اســت که همه کارگزاری ها از
زیرساخت یکسانی استفاده می کنند و سامانه معامالتی آنالین
هم در باره اکثر کارگزاری ها اکسیر یا رایان است .لذا در خصوص
اصل خدماتی که ارائه می شود ،هیچ تفاوتی وجود ندارد .تفاوت
ها در اموری مثل ارائه اعتبار (وام برای خرید اعتباری سهام) ،ارائه
همزمان دسترسی به بورس و بازار آتی و  ...است که برای درصد
بسیار زیادی از فعاالن و مخصوصا تازه واردها اصال مهم نیست.
نکته مهم این که به تازگی اختالل ها در کارگزاری های بزرگ که
تبلیغات زیادی دارند بسیار بیشتر شده و اتفاقا کارگزاری های
کوچک و گمنام وضعیت بهتــری در ارائه خدمات پایه و اصلی
کارگزاری داشته اند .تجربه نگارنده از سال ها کار با یک کارگزاری
کوچک وبه نسبت گمنام نشان می دهد واقعا تفاوت کارگزاری
ها زیاد و تعیین کننده نیست از این رو در این خصوص حساس
نباشید و تحت تاثیر تبلیغات هم قرار نگیرید.
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مجامعوتقسیمسود

سهامداران عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده اند از این
به بعد همه حقوق ســهامداران را دارند و رویه های معمول را
هم باید طی کنند .یکی از این رویه ها بحث شرکت در مجمع
عمومی و دریافت سود مجمع است .تا قبل از آزادسازی ،شرکت
ها سود ساالنه را به سازمان خصوصی سازی پرداخت می کردند
و این سازمان این سود را به صورت تجمیع شده به حساب شما
واریز می کرد .اما از این به بعد ،شرایط متفاوت است و شما برای
دریافت سود هر شرکت باید در دوره زمانی اعالم شده به بانک
اعالم شــده مراجعه کنید و سود خود را دریافت کنید .معموال
مجامع در خرداد و تیر برگزار می شود و سود آن  2تا  8ماه بعد
پرداخت می شود .هر شــرکت تاریخ برگزاری مجمع ،زمان و
بانک پرداخت کننده ســود را در اطالعیــه هایی که در کدال
( )codal.irمنتشر می کند اعالم می کند .همان طور که هفته
قبل اشاره کردیم ،بهتر است که سهم های کوچک سبد سهام
عدالت را بفروشید و در چند سهم تجمیع کنید تا نیاز به  36بار
مراجعه برای دریافت اندکی سود نداشته باشید.

ســایت  /https://coinmarketcap.comو
قیمت را چک کنند تا گران به آن ها نفروشند.
نکته مهم دیگر این است که کوینهای شناخته
شــده را بخرید و صرف تبلیغ اینفلوئنســرها در
شبکههای اجتماعی به خرید هیجانی دست نزنید.
توصیه نهایی درباره انواع کوینها این است که هر
تیمیکهیککوینمعرفیمیکندبههمراهمعرفی
خود یک مقاله سفید یا وایت پیپر چاپ میکند  ،در
این مقالهها درباره فناوری هایی از قبیل :چگونگی
تامین امنیت ،نوع فناوری به کارگرفته شده ،نوع
شبکه و چشــم انداز تجارت آن توضیحاتی ارائه
شده اســت .کســانی که میخواهند در باره یک
کوین اطالعات جامع به دست آورند اسم کوین را
به همراه  white paperسرچ کنند و اگر نتیجهای
برای آن پیدا نکردند ،توصیه میشود دور آن کوین
را خط بکشند.به رغم این که سیستم کوینهای
رمزنگار پیچیده اســت کار کردن با آن ها خیلی
پیچیده نیست .در ابتدا باید یک اپ روی لپ تاپ یا
موبایل خود نصب کنید .این اپ به شما یک شماره
حساب و یک رمز میدهد .رمز را باید برای خودتان
در محلی یا در ذهن ذخیره کنید (البته اگر ذهنی
قوی دارید) ،زیرا هر کسی این رمز را داشته باشد
میتواند به کوینهای شــما نیز دسترسی داشته
باشد .همچنین شما میتوانید با خرید یک والت
(کیف پول) که یک سخت افزار است ،رمز خود را
درون آن نگهداری کنید.

آیندهکوینهایدیجیتال

در پاســخ به این ســوال باید گفت موفقیت این
ارزها رابطه مستقیمی با استقبال مردم دارد ،هر
چه استقبال مردم بیشــتر باشد ،این ارزها قدرت
بیشتری میگیرند .هر چه قوانین کشورها با این
ارزها در صلح باشــد ،ارزش آن ها بیشتر و هرچه
مغایر با آن باشند ،ارزش آن کمتر میشود.
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سبداستانداردبوریسچگونهاست؟

در تکمیل نکته فوق ،به طور کلی این قاعده را لحاظ کنید که اندازه
مناسب یک سبد سهام ،بین  5تا  8سهم است .تعداد بیشتر سهام
شما را نه تنها در دریافت سود نقدی ،بلکه در بررسی و تحلیل نیز
دچار خستگی و سردرگمی می کند .لذا بهتر است از  36شرکت
فعلی موجود در ســبد سهام عدالت ،بســیاری از کوچک ترها را
بفروشید و در صورتی که تمایل به نقدکردن پولتان ندارید در شرکت
های بزرگ تر سبد سرمایه گذاری کنید .پیشنهاد ما سهم هایی
چون پتروشیمی فارس ،فوالد مبارکه ،ملی مس و ایران خودروست
که هم تنوع خوبی دارد و هم این روزها مورد توجه بازار است .ضمن
این که اکثر این سهم ها از وضعیت بنیادین خوبی هم برخوردارند.
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سوالتکراری“یکبفرومش؟”

تقریباهمهاینسوالرامیپرسندکهکیسهامعدالتوهمچنین
دارایکم را بفروشیم؟ پاسخ بستگی به برنامه سرمایه گذاری شما
دارد .یعنی این که بعد از فروش با پول حاصله چه می کنید؟ اگر
به پول نیاز مبرم مصرفی دارید که همین االن وقت فروش است.
اگر می خواهید در بانک سرمایه گذاری کنید ،اصال فروش توصیه
نمی شود چرا که سود  15درصدی بانک ،فعال در برابر بازدهی
بورسی ،ناچیز است .لذا فروش کلی سهام عدالت توصیه نمی شود
و تنها ترمیم و کوچک سازی سبد (از نظر تعداد سهم) توصیه می
شود .درباره دارایکم هم هنوز امیدها به صعود سهام بانکی موجود
در این صندوق پررنگ است بنابراین اگر گزینه بهتری ندارید،
نگهداری توصیه می شود.
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مواظبهیجانبورسابزیابشید

تجربه نشان داده است کسانی که برای اولین بار وارد بورس می
شوند و چم و خم معامله گری را می آموزند ،دچار هیجانی قابل
توجه می شوند و دســت به معامالت متعدد می زنند .این یک
اشتباه بزرگ است و تبعات زیادی دارد .اتفاقا بهترین کار در بازار
سرمایه و مخصوصا بازار صعودی فعلی ،سهامداری و خودداری از
معامالت متعدد و تغییر مداوم سبد دارایی است.

