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فهرست مطالب

تعاریف عمومی و ویژگی های ارزرمزها

روش های ارزشگذاری نسبی

روش های ارزشگذاری مطلق

سخن پایانی
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تعاریف عمومی

ارزشگذاری -ارزشیابی

(قیمت معامله)قیمت گذاری 

ریسک

سرمایه گذاری

بازده
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تعاریف عمومی

Crypto asset
انتقالوذخیرهنقشعهدهدارتوکنیککهتفاوتاینباCryptocurrencyبهمربوطویژگیهایتمامبودندارا•

استارزرمزبهمربوطارزش

Cryptoنمونهبارزترین• assetاستالرواتریوم

اتریوم
دیجیتالیهایتوکنایجادامکان•
هاپولکیفهمهباسازگاری•

پرسیدناینسواالت
هاCryptoassetبرای

!معقولنیست ارزشیابیایننوع
داراییهاباارزشیابی
سهاممتفاوتاست

نسودخالصبیتکوی
چهمیزاناست؟یانسبت

P/E اتریومچهعددی
است؟
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ارز رمزنگاری چیست؟

محافظتازجعل،تقلبوتغییراتمحافظت•

شمارهمنحصربفرد•

وصعملیاتبهصورتمخفیوبااستفادهازکلیدهایمخص•

عدمتواناییقابللغو•

دسترسیبهاطالعاتبهصورتآزاد•

ویتنوشتنهربلوکاطالعاتبلوکقبلیدربیتک•

بدونکنترلداخلیوخارجی•
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ویژگی های ارز رمزها

زغیر متمرک

رمزگذاری 
شده

عدم نیاز به
اعتماد سازی

اهمتا به همت

دیجیتال

جهانی
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Cryptoassetانواع روش های ارزشگذاری 
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Relativeروش های

Metcalfe’s Law

NVT 

(Network Value to 
Transactions)

یازمقایسهاستفادهنسب
شبکهدرطولزمان

ادارزششبکهمتناسببامربعتعد
کاربرانمتصلبهسیستماست
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NVTروش

:استارائهشدهChris Burniske, Willy Wooاینروشتوسط•

UnderValueپایینترنسبتباوOvervalueباالترNVTنسبتبادورههای•

Market Cap

حجم دالر معامله شده در 
تراکنش های روزانه
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NVTروش  

متحرکمیانگینحرکتبهتوجهباشاخصاینپیکبهرسیدنبابیتبازارارزشسقوط•
NVTشاخصباهمراه(زردنمودار)کوینبیتبازارارزش(روزه90)
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NVTروش

NVTنسبتمقایسهبامختلفبالکچینهایبیننسبیارزشیابی•

بازارسیگنال:NVTکمترین
ارزرمزبرای(باالتقاضای)گاوی

Cardano

بازارسیگنال:NVTبیشترین
برای(پایینتقاضای)خرسی
Liskارزرمز

روزه جهت جلوگیری از نوسانات7مربوط به انواع ارزرمزها با اعمال میانگین متحرک July 2018داده های 
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Metcalfe’s Lawروش  

تعریفزیرصورتبهآندرشبکهارزشکهمیشدهاستفادهمخابراتیشبکههایبرایابتدادر•
:میشود

•Uسیستمکاربرانتعداد
قاعدهاینازاجتماعیشبکههایپیروی•

Kenدکتر• Alabiویپیرقاعدهاینازنیزدیجیتالبالکچینشبکههایکهدادنشان
میکنند

•DAAوسیستمبهمتصلروزانهیکاربرانتعدادMمیشودتعریفبازارارزشنیز:
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Metcalfe’s Lawروش  

بهروزه7متحرکمیانگینلحاظباMetcalfeقانونبرایمختلفبالکچین هایرویداده هاتست•
:استزیرشکل

کاربرانکمتعداددلیلبهاینکهبودهشاخصباالتریندارایLiskوCardanoجدولایندر•
.آنهاست
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Absoluteروش های

Cost of Production model

INET model

VOLT model

DCF
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Cost of Productionمدل 

!کوینبیتمانند.دارندشدنmineقابلیتکهارزرمزهاییستبرایمدلاینکاربرد•

است؟چقدرکوینبیتیکتولیدهزینه•

Antminerدستگاهازاستفادهفرضبا• S9برایmining،میتوانیمHashrateاینمصرفیانرژیو
:آوریمبدستزیرکدازاستفادهباکوینبیتیکتولیدبرایرادستگاه

در حال حاضر این هزینه در کشور ایاالت متحده این 
دالر است6089.8هزینه برابر 
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INETمدل 

مناسببرای
ارزشگذاری
ارزرمزهاو

Utility 
Tokens

توسعهدادهشده
 Chrisتوسط

Burniske

:  ایده اصلی
دستهبندی

بازارهاییارزرمز

اکثرپیشبینیحد
بازارقابلجذب

17



INETمدل 

نمراحلتعیی
حجمبازار

ازارتعیینکلب
قابلجذب

(TAM)

طراحی
Adoption 

Curve

Network
Dynamics

Money 
Velocity

Market 
Cap
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INETبرای مدل Stellarبررسی زیرساخت 

Stellar

تکنولوژیپرداخت
Open-Source

:ارزرمزمعروف

Lumen 
(XLM)

رشد % 41900
2017درسال
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TAM

Remittances

Mobile 
Branches

Mobile 
Money

Micropaymen
ts

Services for 
Underbanked

موارد استفاده
Stellar
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Adoption Curve

موبایلیپرداختبازاربودنرقابتیدلیلبهنومحصولبازارسهمحدسشدنسخت•

:می دهیمارائهسناریوسهامراینخاطربه•

هسناریوی خوشبینانازکلسهمبازاربلندمدت%20گرفتن•

سناریوی متوسطاز کل سهم بازار% 10گرفتن •

سناریوی بدبینانهاز کل سهم بازار% 1گرفتن •
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Network Dynamics

مجموع کل 
Lumenها

Lumen های در
دسترس

Lumen های
توزیع شده

لومن ها توزیع شده% 10کمتر از 

میزان عرضه با توجه به تجربیات عرضه های دیگر مثل
PIVX50 %در نظر گرفته می شود.
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Money Velocity(سرعت گردش پول)

ندرنظرگرفتنعددبرابربیتکوی
برایاستالر

Circulation14بیت برای
2016نیزدرسالکوین 

Circulation5.5دالر برای
امریکا 
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Equation of Exchange(معادله تبادل)

مدلدرتبادلاصلیمعادلهINET:

کهآنجاییازMسایزبامعامالتانجامجهتنیازموردپولعرضهPQسرعتوVنشانرا
:استگردشحالدرارزبازارارزشبابرابرپسمیدهد

حجم پول مورد 
نیاز جهت عرضه محصوالت یاقیمت و مقدار 

سرویس های معامله شده در 
سال توسط استالر

قیمت لومن

مجموع میزان لومن های در حال 
گردش
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VOLTروش

INETمدلگردشسرعتدرثابتمقدارگرفتننظردر•

•Alex EvansمدلاساسبرپولگردشسرعتبرایراچارچوبیBaumol-Tubinکردتعریف.
ذاریسرمایه گبهرهنرخو(تراکنشهزینههمراهبه)پولتراکنشتقاضایبینراارتباطیمدلاین

.می کندبرقرارریسکبدون

بین هزینه تراکنش و نرخ سود tradeoffچندبار در سال برداشت از حساب داشته باشیم تا 
سپرده بهینه شود؟

Risk Free Rate
Average Payments 

per User per Year

Cost per 

Transaction

?
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DCFروش 

Security)بهاداراوراقتوکن هایارزشیابیدرکاربردبهترین• Tokens)
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DCFروش

:می شودمحاسبهزیرفرمولطبقدورهپایانارزشبعدیمرحلهدر•

ودرصدصفررشدلحاظباکهبودهدالرمیلیون30برابرآخرسالدرشدهپیش بینینقدیجریان•
Discount Rateمی آیدبدستدالرمیلیون75برابردورهپایانارزش،%40برابر.

Enterpriseنهایتا• Valueاستدالرمیلیون35بابرابر:

میلیون توکن115
دالر ارزش هر 0.3

توکن

ICO با قیمت
دالر 0.17تا 0.14

سرمایه گذاری 
خوبی خواهد بود
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P/Eتحلیل

زیرصورتبهمی توانیمباشیم،داشتهراآخرسالدرEPSچنانچهبلندمدتدورهیکدرروشایندر•
:کنیمعمل

ساله،10تا8نقدیجریانیکبرایبنابراینPVخواهددالر0.88تا0.45بابرابرسهمهرازایبه
.بود

EPS= 0.26$
P/E for 

tech/Startup=
50

Reference per 
Share= 13 $
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سخن پایانی

مینظربهالزماحتمالیارزشگذاریرمزنگاری،ارزهایارزشزیادنوساناتجهتبه•

(...وکارلومونتسازیشبیهروشهای).رسد

استفادهازقبلمختلفسناریوهایدرآنحساسیتآنالیزوپروژهبهراجعالزمتحقیقات•

ارزشگذاریروشانتخاباز

.جدیدوبدیعروشهایبهتوجهلزوموقیمتوارزشنگرشدرتغییرلزوم•

cryptoایجادلزومنهایتدرو• assetپرداختابزاروگذاریسرمایهابزارعنوانبه

(ققنوسشرکتموردیمطالعه)...جدیددیجیتالیاقتصاددر
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