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اخبار و رویدادها



24TH MAY

مورگانپیجیچینبالکبافرانسویبانکهمکاری
BNP PARIBAS،مورگانیپجیچینبالکشبکهدررادیجیتالیهایتوکنمدت،کوتاههایداراییوامبرایداردقصداروپا،دربزرگبانکیگروهدومین

.کندمعامله
بحرینودبیدربایننسپرداختخدمات
.شوداندازیراهژوئناوایلدرسرویساینرودمیانتظار.استدبیدرخودمعامالتوپرداختخدماتاندازیراهبرایشدنآمادهحالدربایننس

25TH MAY

COINBASEومتامسکپرداختسیستمادغام PAY:
.دهدترتیببیسکوینباپرداختبرایرااییکپارچهسیستمداردقصدارزدیجیتالهایوالتترینمحبوبازیکیمتامسک،

:3وبمتخصصاناستخدامپیدرگوگل
جهانیابیبازاریهایاستراتژیرهبریبرایوقتتمامسرپرستیکدنبالبهاکنونکمپانیاینکلود،گوگلعنوانتحت3وبتیمیکتاسیسازپس
.است3وب

اخبار و رویدادها
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اخبار و رویدادها

26TH MAY

کریپتوپذیرشمسیردرترکیه
قوانینیرایشانبوشناختهرسمیتبهراارزهااینپارلمان،دردیجیتالارزهایسایروکوینبیتبازارتنظیممورددرلوایحیبررسیباداردقصدترکیه
.کندوضع
هاDEXچشمگیرمعامالتحجم
.انددادهگزارش2021سالدررادالریتریلیونیکازبیشمعامالتحجمDEXغیرمتمرکزهایصرافی

رمزارزهامالیاتباپرتغالمجلسمخالفت
مالیاتبرایپیشنهادیالیحه2پرتغالمجلساما.شدخواهندمالیاتمشمولزودیبهرمزارزهاکهبودکردهاعالماخیراپرتغالمالیاموروزیر

.استکردهردرارمزارزها
27TH MAY

آمریکادربهرهنرخافزایش
گذشتهاهم.می گذاردتاثیرکارهاوکسبوتجارترویبرمی گیرد،پیشدرراسخت گیرانهوانقباضیپولیسیاستآمریکارزروفدرالکههنگامی
کهشدمشخصمرکزیبانکچهارشنبهروزجلسهدر.بودبی سابقهگذشتهسال۲۰درکهیافتافزایشواحدنیمبانکی،بهرهنرخشاخص

.باشندبیشتریبهرهنرخافزایشمنتظربایدسرمایه گذاران
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اخبار و رویدادها
بحریندربایننسفعالیتمجوز
.کردصادرکشورایندررابایننسصرافیفعالیتمجوزبحرینمرکزیبانک

لونامجدداندازیراهمورددراطالعاتی
Terraموجودشبکهنامتغییربرای۱۶۲۳شمارهپیشنهادکهکرداعالمتراتیم Classic (LUNC)جدیدبالک چینیکمجددتولدوTerra (LUNA)بارسما
LUNAجدیدبالک چینکهگفتهمچنینتیماین.رسیدتصویببهمثبترای۶۵٪ زمانشدهمنتشراطالعاتآخرینطبق.می شوداندازیراهامروز،2.0

Terra.استافتادهتعویقبهروزیک۲لوناانتشار .شودمیارسالخودانجمناعضایبهنمادهمانوبودخواهدLUNAخودبومینشانهدارای2.0
رویدادها
JUNE ISM)آمریکاتولیدیبخششاخصگزارشانتشار:1 manufacturing PMI)

مریکاآاقتصادیوضعیتبررسیبرایعالیشاخصیکومی دهدقرارسنجشموردخدماتیوتولیدیبخشدودررااقتصادیفعالیت هایشاخصاین
.میشودتلقیمنفیآمریکادالربرای50پایینعددومثبتآمریکادالربرای50باالیعدد.است

JUNE آمریکااشتغالنرخگزارشانتشار:2
ADPاشتغالنرخگزارش National Employment Reportنمی شودکشاورزیبخششاملکهاستملیسطحدرخصوصیبخشدراشتغالنرخازحاکی.
Automaticشرکتتوسطگزارشاین Data Processing Incننشارامتحدهایاالتاقتصاداصلیهایبخشدرماهیانهشغلتغییرگزارشاین.می شودتهیه
بنابراین.دگیرمینظردرراکاربازاروضعیتخود،بهرهنرخبهتوجهبارزروفدرال.استکنندهمصرفهزینهرشددرپیشروشاخصیکاشتغالرشد.دهدمی
.بلعکسوباشدمثبتآمریکادالربرایتواندمیشاخصاینرشد

6



اخبار و رویدادها

JUNE NFPکشاورزیغیربخشاشتغالگزارشانتشار:3

ارزیابیرافاعیغیرانتبخشکارکنانوخصوصیهایخانهصاحباندولتی،کارکنانکشاورزی،صنعتازغیربهگذشتهماهدرشاغلافرادتعدادداده،این
Non.استمیالدیماههرجمعهاولینآناعالمزمان.شودمیمنتشرامریکاکارآمارادارهتوسطوکندمی Farm Payrollsاستایننشانگرهمچنین
ازگزارشیواستآمریکااقتصاددرمهمتغییراتدهندهنشانNFP.استشدنترکوچکحالدربخشکداموگسترشحالدربخشکدامکه

.کندمیاعالمراآمریکادرشدهاضافهمشاغلتعدادگزارش،این.دهدمینشانراآمریکامتحدهایاالتاشتغالوضعیت
JUNE خدماتیبخششاخصگزارشانتشار:3
هآنکخاطربهشاخصاین.دهدمیخدماتبخشدرمتحدهایاالتاقتصادازدقیقینمایومی شودمنتشرماههراولهفتهدرخدماتیPMIگزارش
.استارزشمندمی کنند،تمرکزبلندمدتپیش بینی هایبرکهتحلیلگرانیبرایوباشدرونددارایماه هامی توانداست،برخوردارخوبیثباتازمعموال

تولیدیPMIگزارشازمراتببهگزارشایناست،شدهمتمرکزخدماتیبخشدرمتحده،ایاالتاقتصادازعمده ایبخشکهآنجاییازهمچنین
.می کنداندازه گیریراکارهاوکسبشرایطانقباضیارشدکهاستمولفهچندیندارایISMگزارش.استترمهم
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بین المللیمالی موسسات گزارش 



BLACK ROCKبازار های مالی از نگاه موسسه سرمایه گذاری تحلیل هفتگی

ازیناشتورمواوکراینجنگانرژی،شوککرونا،جدیدپاندمیمانندجدیهایشوکباهمچنانآمریکاوچیناروپا،مانندبزرگاقتصادهای•
.هستندتورمکاهشبرایهاییحلراهیافتنپیدروکنند،مینرمپنجهودستعرضه

.داردوجودبهرهنرخافزایشازترسهمچنانبنابراینداد،راقیمتیهربهتورمکاهشوعدهگذشتههفتهرزروفدرال•
BLACKموسسه• ROCKداردراجاریسالپایانتارزروفدرالتوسطبهرهنرخدرصدی۲.۵افزایشانتظار.
اندازچشم.استشدهخنثیچینکشورهایداراییوهاسهامدولتی،قرضهاوراقازاعماروپاییهایداراییسبدریسککهبودشدهگفتهترپیش•

.استشدنضعیفحالدرجهانیکالناقتصاد
.استکردهاروپاانرژیشوکبارقابتبهشروعچین،اقتصادبهضربه•
بسیارزماندر(DM)یافتهتوسعههایبازاردرتورمافزایشوبزرگاقتصادهایرشدکاهشباعثاتفاقاتاینکه،استمعتقدموسسهاین•

.شودمینامناسبی
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COIN SHARESجریان های ورودی و خروجی پول از نگاه موسسه 

دهشگذارانسرمایهتصمیماتثباتیبیبهمنجرمداومنوسانات.داشتندخروجیدالرمیلیون141مجموعا  گذشتههفتهدردیجیتالهایدارایی•
حالیدرشد،مشاهدهآمریکاییکشورهایدرپولخروجیدالرمیلیون154گذشتههفته.دانندمیفرصتیکراهاریزشاینبرخیاما.است
حدپایین تریندالر،میلیارد38بهرسیدنبااکنون(AUM)مدیریتتحتدارایی هایمجموع.داشتورودیدالرمیلیون12.4مجموعا  اروپاکه

.کندمیتجربهرا2021جوالیازخود
.رسیددالرمیلیون154بربالغخروجیجریانبههفتهاینقبل،هفتهورودیخالفبرکوینبیت•
•Multi-asset (multi-crypto) investment productsسالورودیجریان.هستندپابرجاهمچنانگذشتههفتهدردالرمیلیون9.7ورودیجریانبا

کهاندداشتهخروجیهفتهدوتنهاامسالگذاریسرمایهمحصوالتازدستهاین.دهدمینشانراAUMاز(دالرمیلیون185)٪5.3امروزبهتا
التمحصوبامقایسهدرراداراییچندسرمایه گذاریمحصوالتسرمایه گذاران،کهمعتقدیمما.استکمتربسیارخودهمتایانبهنسبت

.می بینندایمن ترنوسان،پردوره هایدرداراییتکسرمایه گذاری
هرکدام.هستندPolkadotوCardanoآن هاشاخص ترینکهشودمیمشاهدهآلت کوین هاازگسترده ایطیفمیاندرجزئیورودیجریان های•

.داشتندورودیجریاندالرمیلیون1مجموعا  ارزدوایناز
.داشتندخروجیجریاندالرمیلیون20مجموعا  چینبالکسهامسرمایه گذاریمحصوالت•
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بازارهای جهانی



بازارهای جهانی

12

(DXY)شاخص دالر

(US02Y)ساله آمریکا2نرخ بهره اوراق 

پیشهفتهنزولیمسیردالرشاخصگذشتههفتهدر•
راخود102.5مهممقاومتنتوانستودادادامهراخود
رشدعواملازیکیموضوعهمینکهبگذاردسرپشت
.بودگذشتههفتهدرآمریکاسهامبازار

اوراقنرخکهافتاداتفاقحالیدردالرشاخصکاهش•
هکگذاشتسرپشتراکاهشیایهفتهآمریکادولتی
آتیهایگزارشدرتورمکنترلبهبینیخوشدهندهنشان

.استآمریکااقتصادی
تادالرشاخصکاهشادامهصورتدرآیندههفتهدر•

میتوان99.5محدودهدربعدیحمایتیاستاتیکیسطح
.بودامیدواربازارهارشدبه

عقب نشینی دالر به دلیل از دست دادن حمایت نرخ اوراق



بازارهای جهانی
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(NDX)شاخص نزدک

ه،گذشتهفتهوارکابوسماهدوازپسآمریکاسهامهایشاخص
مثبتدعملکربانزدکشاخص.گذاشتندسرپشتراسبزیهفته
نزولیروندورساندپایانبهراخودهفتهدرصدی7ازبیش
آخرروزدرتوانستنزدکهمچنین.شکستراخودمدتکوتاه
کهبگذارد،سرپشتراواحدی12570مهمبسیارمقاومتهفته
امسهگرانمعاملهبیندرامیدواریافزایشباعثموضوعهمین
.شد
دامهافرضباشود،حفظمحدودهاینآیندههفتهدرصورتیکهدر

هامسبرایرادیگریسبزهفتهانتظارمیتواندالرقدرتکاهش
یشافزاوگاوهاشدنبیدارباعثمیتواندسبزیاینکهداشت؛
.ودشهاکامودیتیوکریپتوهمچونبازارهاسایردرآنهافعالیت
بانچیصنایعکاربهشروعوچیندرگستردهقرنطینهپایان

.کندکمکموضوعاینبهمیتواندظرفیتحداکثر

امیدیبازگشت امیدواری، پس از هفت هفته نا



ریال(/تتر)دالر
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درباراولینکهشد،راندهعقبآیدمیحساببهدالرتاریخیسقفکهناموتهزار32کانالازبارسومینبرایدیگربارگذشته،هفتهچنددرکهآنازپسدالر
محدودهاینبهرسیدنبا1400سالپاییزاواخردردیگرباردید،راناموتهزار21محدودهتاقیمتافتآنازپسوبودکردهتجربهرامحدودهاین99سالپاییز
دیگرباراگرشایدوبراندعقبناموتهزار29کانالتاراقیمتتوانستتنهامحدودهاین1401سالاردیبهشتدراماکرد،نشینیعقبناموتهزار25تاباراین

میتوانیتاریخسقفاینشکستنباوباشدنداشتهراآنهاراندنعقبتوانایرانمرکزیبانکوفروشندگانببرند،یورشناموتهزار32محدودهبهخریداران
.بودخواهدهمراهبیشترتورمیانتظاراتآمدنوجودبهباکهبودباالتراعدادسمتبهدالرترسریعهایحرکتمنتظر

.استبود و تنها زمان آن مورد بحثرسد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام این اتفاق ناگزیر خواهدبا توجه به وضعیت ارزی و تراز تجاری به نظر می
های مختلف در چارت قیمتتایم فریمو دسته در وجود آمدن الگو تکنیکال فنجان مورد ذکر باعث بهاتفاقات دید تمام همانطور که در تصویر میتوان

. استریال شده/دالر

هزار ناموت شکننده تر از همیشه32سد تاریخی 
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تحلیل تکنیکال
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استنوسانحالدرخودرنجکانالدرهنوزبیتکوین
باالهایفریمتایمدرتوجهیقابلشارپحرکتو

فکتشکیلصدددرقیمتحاضرحالدرونداشته
باکلیطوربه.استدالرهزار30نواحیدرقیمتی
ناحیهدر آنشدنحمایتوقیمتحرکتبهتوجه

باالیهفتگیکندلدوشدنبستهودالرهزار30
موجتشکیلوقیمتبرگشتامکانناحیه،این 

در.داردوجوددالرهزار34تانزولیرونددراصالحی
هناحیداخلهنوزقیمتترمدتکوتاهفریم هایتایم
درکهاست،نوسانحالدر$۳۰۷۵۰-$۲۸۷۵۰رنج

هبمیتوانباال،ازرنجناحیهاینشکستصورت
.بودامیدوارقیمترشدادامه

BTC/USDT

تحلیل تکنیکال
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1717

گیهفتکفحوالیتاکهنزولیموج ازبعداتریوم
نسبتبدتریوضعیتداشت؛ادامه($۱۷۰۰)خود
هکخودمدتبلندحمایتزیراداردبیتکوینبه

.شکستمناسبیمومنتومبارابود$۱۹۰۰عدد
اهمیتحائزبسیارآیندهساعاتدرقیمترفتار
شارپحرکتمشاهدهصورتدرزیرااست

باال ییهفتگکندلشدنبستهوباالبهروصعودی
حرکتشروعبرایمناسبینشانه ی$۱۹۰۰عدد
-$۳۴۵۰مقاومتیناحیهتاصعودیمدتکوتاه
تقیمحرکتیروندکلیطوربهاما.باشد۳۵۰۰$

ازنشانه ایوبودهنزولیکامال لحظه اینتا
.نمی شوددیدهنموداردرروندبرگشت

ETH/USDT

تحلیل تکنیکال
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1818

زابعدهمبیتکوینبه اتریومارزجفتنمودار
رفتندستاز باعثکهاتریوماخیرریزش
شد،نموداراین مدتبلندکانالکفحمایت
سیدنربا.استگرفتهخودبه نزولیکامالساختار

می توانیم۰۶۰۰۰ .۰حمایتیناحیهبهنسبتاین
درصدیده حدوداصعودیاصالحیموجانتظار

۰۶۶۰۰ .۰ناحیه.باشیمداشته۰۶۶۰۰ .۰حوالیتا
میحساببهارزجفتاینبرایمهمیمقاومت

.آید

ETH/BTC

تحلیل تکنیکال
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On-Chainتحلیل 
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On-Chainتحلیل 

20

ذخیره بیت کوین

ذخیرهمیزانگذشتههفتهطی
کاهشباصرافی هادربیت کوین

میانگینازترپایینوبودههمراه
.داردقرارگذشتهروزهفت
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On-Chainتحلیل 

خالص ورود و خروج

دربیت کوینخروجوورودخالص
ابکهاستمنفیمنطقهدرصرافی ها

درابیت کوین هذخیرهنموداربهتوجه
کهمیشویممتوجهصرافی ها

دخودارایینگهداریبهسرمایه گذاران
.عالقه اندکمصرافی هادر



5/29/2022 22

بی جهتیونوساناتشدنکمتربا
بلندهولدرهایفعالیتمیزانروند
اخیرهفتهدر.استشدهکممدت
پایینشدهخرجروزهای-کویننمودار

کهکردهحرکتخودروزه۷میانگین
حجمبودنکمدهندهنشان

هولدرهایمشارکتعدموتراکنش ها
.استتراکنش هادربلندمدت

بلندمدتهولدرهایکم فعالیتی 

On-Chainتحلیل 

22

کاهش فعالیت هولدرهای بلندمدت

هایروز-سکهمیزانگذشتههفتهدر
لیلدبهکهیافتهکاهششدهتخریب
صخصوبهشبکهدرفعالیتکاهش
.تاستربلندمدتهولدرهایفعالیت
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On-Chainتحلیل 

منطقهازخروجحالدرسرمایه گذاران
سربه سرمحدودهبهوهستندضرر

صورتدر.شوندمینزدیکشدن،
روندنبودبهتوجهباوشدنسربه سر
درخروجاحتمالبازار،درمشخص
شوککردنواردوسربه سرهایقیمت
.داردوجودبازاربهفروش

سربه سر شدن سرمایه گذاران
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On-Chainتحلیل 

قیمتدرکهمعامله گرانی
راخودمعامالت،(market)بازار

خودمعامالتدردهند،میانجام
روزهایآخریندرودادهجهتتغییر
.بودندخریدارهفته

امیدواری معامله گران اسپات
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بهواریزهایتراکنشدکارمز
برداشتکارمزدازبیشها،صرافی
گرفتنتیجهمیتوانکهاست،

واریزبرایبیشتریعجلهفروشندگان
ددارنصرافیبهخودهایکوینبیت
.استبازاردرترسازحاکیکه

On-Chainتحلیل 

کارمزد بیشتر برای ورود به صرافی
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On-Chainتحلیل 

موجبکهاخیرریزشازپس
شبکهدرفعالهایآدرسافزایش
درقیمتگرفتنآرامبابود،شده

تعداددالرهزار30تا27محدوده
ویافتهکاهشنیزفعالهایآدرس

ریزشازقبلنرمالهایمحدودهبه
.استبازگشته

های فعالکاهش در تعداد آدرس
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On-Chainتحلیل 

ی فاندینگ ریت همچنان خنثی و کم
مثبت است، که نشان دهنده هیجان

چر گران فیوکم و ترس در بین معامله
.است

27

رکود در معامالت فیوچر
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پرونده ویژه

سوالنا
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وردهببهرهسهاماثباتاجماعپروتکلازکهاستیکیالیهبالک چینیسوالنا،
2017سالدرپروژهاین.می کندفراهمراهوشمندقراردادهایپیاده سازیامکان
بهالناسوراه اندازیازپیش،یاکاونکوآناتولیسوالنا،موسس.کردکاربهشروع
فعالیت،توزیع شدهرایانشحوزه یدرQualcommشرکتدرسال13مدت
.هستندQualcommدراوهمکارانازنیزتیماعضایدیگریازبسیاری.می کرد
وباالتسرعکاردانو،واتریوممانندرقباییبامقایسهدرپروژهاینرقابتیمزیت
زتمرکعدمهدف،اینبرآوردنبرایهرچنداست،پایینبسیارتراکنشهزینه
بهرقادنظری،صورتبهسوالنا،شبکه ی.استکردهقربانیحدیتاراشبکه

اویزشرکتپرداختشبکه یباکهاستثانیههردرتراکنش65000پردازش
هردرتراکنش15حدوداتریوموثانیهدرتراکنش7بیت کوین.می کندبرابری
ازکهاستحدیتاtpsافزایشسوالنا،نهاییهدف.می کنندپردازشراثانیه
.شدباسریع تربهاداراوراقبورس هایتمامیجملهازپرداخت،سیستم هایتمامی
mainnetمرحله یدرهمچنانسوالنا betaبهشروع2020مارچازکهداردقرار

2021اوایلیا2020اواخردرتابودقرارپروژهاینراهنقشهطبقبر.استکردهکار
mainnetندادرخاتفاقاینکهشودفعالاصلی.

سوالنا
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نناممکسه گانه یمفهوممقاله ایدر،اتریومخالق،بوترینویتالیک
وریمقیاس پذیامنیت،نمی توانکهکرداعالموکردمطرحرابالک چین

وسطتفرضیهاینپذیرش.آورددستبههم زمانصورتبهراتمرکزعدم
توسعه یبرایتالشبهمنجربالک چینحوزه یفعاالنبرخی

SidechainمانندهاییPolygonنظیردوییالیهراه حل هاییا
Optimism(شدمقیاس پذیریمشکلحلبرای)اتریومبستربردوهر.

کارباتاثازخوداجماعپروتکلتغییرباتااستتالشدرنیزاتریومخود
رایریمقیاس پذمشکل،شاردینگسازوکارازاستفادهوسهام،اثباتبه
بهبالک چین،شاردینگروشدر.کندحلیکالیهبالک چینسطحدر

ردازشپباکهمی شودتقسیماصلیزنجیره یباموازیزنجیره یتعدادی
داردقصداتریوم.می دهندافزایشرامقیاس پذیریتراکنش هاموازی

.کندایجادخودسهاماثباتزنجیره یباموازیشاخه64
ارروش هااینسوالنا،بنیان گذارجملهازبرخی،رویکردهااینوجودبا

.کرده اندارائهمشکلاینحلبرایرادیگریروشودانستهناکارا

اتریوممقیاس پذیری

سوالنا
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سوالنا

درمقیاس پذیریمشکلحلبرایرامتفاوتیحلراهیاکاونکو
پروژهاینشدگفتهکههمان طور.کردپیشنهاداولالیهبالک چین های

کردعملبهبودبرای.می کنداستفادهسهاماثباتاجماعپروتکلاز
Proof)تاریخاثباتروشسوالناتیمسهام،اجماعپروتکل of

History)بهزمانمفهومکردناضافهباکهنمودند،معرفیرا
.می دهدافزایشراهاValidatorرسیدنتوافقبهسرعتبالک چین،
دررایکیالیهبالک چین هایبودنکنداصلیمشکلسوالنا،بنیان گذار

هاValidatorرسیدنتوافقبهبرایشدهتلفزمانبودنزیاد
توسطکهtimestampبهنمی توانندافرادکهآنجاییاز.می داند
خودکنند،اعتمادشدهدادهنسبترویدادیکوقوعبهدیگران

اعتسیکایجادوتراکنش هابهزمانکردناضافهبابایدبالک چین
زمانکه کند،ایجادمحاسباتدرذاتینظمیبالک چین،دردرونی

سرعتوکردهکمراهاValidatorمیاناجماعایجادبرایتلف شده
کهاستفرآیندیایندهد؛افزایششدتبهراتراکنش هااجرای
.داردعهدهبرسوالنادرتاریخاثباتفرآیند
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وانعنبهراسوالنااستشدهموفقواستداشتهمناسبیعملکردپروژهبازاریابیزمینه یدرسوالنا
استکردهشرکتفراوانیمصاحبه هایدرشرکتموسس.کندثبتذهن هادر"جهانبالک چینسریع ترین"
مطرحمصاحبه هااینقالبدررسمی،اعالمبدونحتییارسمیاعالماز،پیشپروژهاطالعاتبرخیو

.شده اند
درحاضر،حالدرمثالبرای.استآمدهپروژهکمکبهبازاریابیدرنیزسوالناشبکه یساختارهمچنین
درکهاستحالیدراین.می شودثبتثانیهدرتراکنش1900حدودتراکنش هاتعدادسوالنا،بالککاوش گر
کاربرانواقعیتعاملنشان دهنده یتراکنش400تنهاواستشبکهعملیاتبهمربوطتراکنش1500مواردی

.استشبکهبا
.داردبازارپروژه هایتمامیمیاندررادومرتبه یواستفعالبسیارپروژهتوسعه یتیمهمچنین

(لاحساسات بازار و نظرات مخالفان، مارکتینگ و سوشا)سوالنا 

و روند توسعهمارکتینگبررسی 

.ماه اخیر است3اجتماعی در شبکه هایدر Solanaخط بنفش، ارزش بازار و خط نارنجی تعداد ذکر شدن نام 

تراکنش هاتعداد 

توسعه ایفعالیت های
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سوالنا

همکاری هاو سرمایه گذاران

2022مارچدر.استگرفتهشکلسوالناباخوبیهمکاری هایوسرمایه گذاری هااخیرماه هایدر
وردهکپشتیبانیخودپولکیفدرسوالنابرمبتنیهایNFTوتوکن هاازکهکرداعالمکوین بیس

.می کندفراهمنیزراسوالناهایDappبهدسترسیامکان
درراسوالناتراستهمچنینوسوالنا%20باراخودغیراتریومیسبدنیزGrayscaleصندوق
سوالنایBitsharesETPصندوقوFTXصرافی2022مارچدر.کردراه اندازی2021اواخر

etpنیزWisdomtreeصندوق.کردندراه اندازیآلمانسهامبازارهایازیکیدررااستیک شده
آپریلابتدایدرنیزCMEبورس.استنمودهراه اندازیاروپادرراداتوکاردانوسوالنا،ازمتشکل

کهنیزDeribitصرافی.دادخبرکاردانووسوالناآتیمعامالتراه اندازیبرایخودبرنامه یاز
یرواختیارمعامالتراه اندازیپسکریپتوکارنسی هاست،مشتقاتمعامالتبازاربزرگترین
.کردراه اندازینیزسوالنابرایرامعامالتاینمیابتدایدراتریوم،وبیت کوین
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ایندر.کندعملخدماتوکاالبرایپرداختشبکه یعنوانبهتاداردقصداست،شدهایجادUSDCهمکاریباکهنیز(SolanaPay)سوالناپی
استیبل کوینخرید،انجامبرایومی بردبهرهسوالنابالک چینازاست،یکپارچه،Phantomسوالنا،شبکه یپولکیفوFTXصرافیباکهسیستم
USDCنامید"کریپتوویزایشبکه ی"بهشدنتبدیلبهقادرراسوالناآمریکا،بانکرابطه،همیندر.می کندارسالفروشندهبرایرا.

جملهاززیادیبالک چین هایبهسوالنابالک چیناتصالبهمنجرکهکرداشارهRenvemپلبهاتصالبهمی توانسوالنادیگرهمکاری هایجملهاز
.استشدهکشبیت کوینوبیت کوین
.استکردهایجادبالک چینهمینبستربرنیزراخودNFTصرافیاست،شدهایجادسوالنابستربرکه(Serum)خودDEXبرعالوهنیزFTXصرافی

شدهانجامسوالنارویFTXطرفازنیزمتعددیسرمایه گذاری هایهمچنین.استFTXصرافیبالک چینسوالناغیررسمی،صورتبههرچندواقع،در
.است

کاملتاریخچهتراکنش ها،باالیحجمبهتوجهباسوالنا.استArweaveپروژه یاستکردهایجادسوالنابارابلندمدتیهمکاریکهدیگریپروژه ی
دراطالعاتذخیره یبودندائمیوNFTبازاربرایسوالناوسیعبرنامه هایبهتوجهباهمچنین ،.می کندذخیرهArweaveرویراخودتراکنش های
Arweave،حوزه یدرخوبیپیشرفت هایبهمنجرمی تواندهمکاریاینNFTشود.

34

سوالنا



35

Click to edit Master title style

• Click to edit Master text styles
• Second level

• Third level
• Fourth level

• Fifth level

5/29/2022 3535

پرداختوکردناستیکنقشدوسوالنا،بالک چینبومیتوکنعنوانبهSOLتوکن
اثباتاجماعپروتکلازپروژهاستفاده یبهتوجهبا.داردعهدهبرراتراکنشهزینه های

بایدکنندفعالیتشبکهدرValidatorعنوانبهدارندقصدکهکاربرانیتمامی،(POS)سهام
delegateراخودتوکنمی توانندنیزکاربرانسایرهمچنین.نماینداستیکراSOLتوکن

stake،یکیعنیکنندValidatorیساالنهسودازوکنندانتخابخودنماینده یعنوانبهرا 
ن هایتوکایجادمحلازاستیک شدهتوکن هایبرایسالیانه سود.شوندبهره منداستیک
بهاردیگراستیک کنندگانسالیانه یسودازبخشیValidatorالبته.می شودپرداختجدید
.می کنددریافتکمیسیونعنوان

سازوکارهیچومی شوندایجادشبکهتعیین شدهپیشازتورمقالبدرتنهاجدیدتوکن های
درتورمشبکه،شده یتعیینپیشازبرنامه یبرطبق.نداردوجودتوکنایجادبرایدیگری
تایافتخواهدکاهش%15ساالنهشبکهتورم.استبوده%8ساالنهشبکهراه اندازیابتدای

.برسد%1.5یعنیشبکهبلندمدتهدفتورمبه
بهدیگر%50وسوختخواهد%50،تراکنشهزینهعنوانبهشدهمصرفتوکن هایاز

Validatorمی گیردتعلقاست،کردهثبتراتراکنشکه.

سوالنا

پروژهتوکنومیکس

ندارد حداکثر عرضه

522،139،236 کل عرضه

339،139،236 در گردشعرضه ی

3.75% تورم فعلی

5.17% نرخ سود ساالنه

1782 هاValidatorتعداد 

25 ها با بیش از Validatorتعداد 
استیک شدهتوکن های% 33

382،711،275(73)% توکن هایتعداد 
(درصد از کل)استیک شده
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دلیلبهوجود،اینبا.استنشدهتعییناستیک شده ایتوکنتعدادحداقلهیچاتریوم،برخالف،Validatorعنوانبهفعالیتبرای
ازکهنیستندفرآیندایندرمشارکتبهقادرزیادیافراد(دالر5000حدود)Validationانجامبراینیازموردقدرتمندبسیارسخت افزار
.می آیدحساببهپروژهضعف های

پرداختSOLکاربردهایتنهااینکهبهتوجهبا.استSOLتوکنبرتراکنشهزینه یبودنپاییناثرکرد،توجهآنبهبایدکهنکته ای
مثبتینکته یکهمی شود،SOLتوکنازاستفادهکاهشبهمنجرتراکنشهزینهبودنپاییناست،کردناستیکوتراکنشهزینه ی

.نیستپروژهاینتوکنومیکسبرای

سوالنا

36
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on-chainداده های

.استآدرس5اختیاردرگردشدرتوکن های50%
.است1600ها در شرایط عادی شبکه حدود Validatorتعداد 

. در هر روز به شکل نمایی در حال افزایش استساخته شدهجدید آدرس هایتعداد 
.تاسبودهافزایشیبازارریزشازپیششبکهفعالاکانت هایتعداد

نش هایتراک،تراکنشتعدادازاکوسیستممختلفبرنامه هایسهمتغییر
Pyth Oracleتراکنش هایتعدادویافتهافزایSerumوRadium

.استیافتهکاهش

سوالنا

37
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آیندهبرنامه هایفعال و پروژه هایبررسی اکوسیستم و 

رساختزیعنوانبهبالک چیناینسوالنا،بالک چینپایینهزینه یوباالسرعتبهتوجهبا
طیراالبیجرونداکوسیستماینتوسعه یبرایسوالناتیم.استشدهاستفادهزیادیپروژه های

نبودهEVMباسازگارسوالنابالک چیندیگر،پلتفرمیپروژه هایازبسیاریبرخالف.استکرده
رگزاریببابلکهاست،ندادهانجاماتریومتوسعه دهندگانیاپروژه هاجذببرایتالشیواست

باحال،نایبا.کندایجادصفرازراخوداکوسیستمتانمودسعیمختلفمسابقاتوهکاتون ها
ایجاداتریومبستربرابتدادرکهAudiusمانندپروژه ایشبکه،اینمثبتویژگی هایبهتوجه
.کردمهاجرتسوالنابالک چینبهاتریومشبکه یبودنگرانوبودنکنددلیلبهبود،شده
EVMازاستفادهامکانکهاستNEONبرنامه یسوالنا،توسعه ایمهمبرنامه هایجملهاز

2022ژوئنپایانتااستقرارکهNEONشدناجراییبا.می کندفراهمسوالنابستربررااتریوم
برمبتنیپروژه هایاستممکنوشدخواهدساده ترسوالنارویDappتوسعه یشود،انجام
EVMرندبگیسوالنابهمهاجرتبهتصمیمویژگی،اینبابالک چین هایدیگرواتریومدر.

Serum(Dex)،StepN(Playبهمی توانسوالنابستربرموفقپروژه هایاز to earn)،Star
Atlas(Game)وMagic Eden(NFT Marketplace)کرداشاره.

سوالنا
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روزانه،فروشدالرمیلیون3ازبیشباحاضرحالدربالک چیناین.استبودهچشم گیربسیارNFTوبازیحوزه یدرسوالنافعالیت
Magicهمچنین،.داردقراربالک چین هاتمامیمیاندرNFTفروشدومجایگاهدراتریومازپس EdenازپسنیزOpenSeaو

Looksrareفروشپلتفرم هایسومجایگاهدرNFTنیزمیماهدر.داردقرارOpenseaازفقطاینازپیشکهNFTاتریومهای
JPگفته یبه.نمودسوالناهایNFTفروشوپشتیبانیبهشروعمی کرد،پشتیبانی Morgan،دراتریومجایگاهمی تواندسوالنا
.آوردچنگبهراNFTحوزه ی
برایقراردادی(PUBGخالق)Kraftenباسوالناامسال،مارچاواخردرجملهاز.داردمتعددیفعالیت هاینیزبازیحوزه یدرسوالنا

دیگر،سویاز.بزندرقمشبکهبرایرامهمیاتفاقاتمی تواندسوالناازPUBGکاربرانازتعدادیاستفاده ی.بستبازی توسعه ی
Solana Venturesهمکاریبارادالریمیلیون150صندوقی2021دسامبردرForteوGriffinبازی هایتوسعه یازحمایتبرای

.کردراه اندازیکریپتویی

39
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انتقادات و مشکالت

اینملکردعضعفوقطعی هاوقوعمشکل،بزرگترینحاضر،حالدر.استشدهواردسوالنابهنیززیادیانتقاداتشده،گفتهمثبتویژگی هایتمامیوجودبا
2020درشبکهساعته ی17قطعیمانندآن هاشدتهرچند،داده اندرخمکررطوربهاخیرماهچنددرشدند،ظاهر2020اواخرازکهمشکالتاین.استشبکه
مشکلکههرچنداست،کردهاعالممشکلاینحلبراینیزرابرنامه ایواستتیماصلیاولویتمشکلاینرفعکهاستکردهاعالمتوسعهتیم.استنبوده

.استدادهرخ(گزارشانتشارازقبلروز)می28درشبکهقطعیآخرین.پابرجاستهمچنان
قرارسازندهتیماختیاردرراتوکن ها%50ازبیشکهتوکن هااولیه یتوزیعبهمنتقدان.می شودواردسوالنابهکهاستانتقاداتیدیگرجملهازشبکهبودنمتمرکز
Solanaتوسطمتمرکزتصمیم گیریهمچنینواست،داده Foundationایجادباالیهزینه یهمچنین.می کننداشارهپروژهتوسعه یبرایValidator Nodeکه
.شودتمرکزبهمنجرمی تواندکهاستمشکالتیجملهازنیزمی کندسختراValidatorعنوانبهافرادفعالیتراه

سوالنا
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نقطههبتبدیلتراکنش،هزینه یبودنکمیعنیسوالناشبکه یویژگی هایمهم ترینازیکی،NFTحوزه یدر
تعدادشبکه،ایندرNFTتوکن هایایجادبودنسادهوبودنکم هزینهبهتوجهبا.استشدهشبکهضعف

دلیلبه2022می2درشبکهقطعیهمچنین.استباالتربسیاراتریومنسبتبهشبکهدرکاله برداریتوکن های
.دادرخشبکهتراکنش هایناگهانیافزایشوNFTضرببرایMetaplexپلتفرمبهربات هاناگهانیحمله ی

کهاستانتقاداتیدیگرجملهازنیز(3000dappازبیش)اتریومنسبتبه(78dapp)هاDappتعدادبودنکم
.می شودواردشبکه
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مثبتویژگی های

سرعت باال•

پایینهزینه ی•

بازاریابی خوب•

POHاستفاده از تکنولوژی جدید •

شدنValidatorبرای توکننبود حداقل مقدار •

همکاری ها و سرمایه گذاری های متعدد و مفید•

منفیویژگی های
تعداد باالی قطعی و کاهش عملکرد شبکه•

(توسعهتصمیم گیریو توکنتوزیع )تمرکز شبکه•

های شبکهNFTسادگی و ارزان بودن انجام تقلب در •

Validatorهزینه  ی باالی تجهیزات برای فعالیت به عنوان •

کوچک بودن اکوسیستم•

Arweaveذخیره شده روی تراکنش هایتاریخچه ینبود ابزار برای تحلیل •

(میلیارد دالر3.69)TVLپایین بودن •

سوالنا
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درصیدی از 80ازبییشریزشازپسسوالنا
دالر 40سقف قیمتی خیود اکنیون در کانیال 

ر قرار دارد، که آخرین بار این قیمت را در مسی
تجربه 2021صعود خود در ماه آگوست سال 

ار بیکرده بود و پس از عبور از آن برای اولیین
اسییت کییه تییا اییین نییواحی قیمتییی ریییزش 

.استکرده
صیرافی SOL/USDTچارتدرکههمانطور

40و 35های بایننس مشخص است، قیمت
هیای اسیتاتیکی بیرایدالر به عنوان حمایت

آیند که محدودهاین جفت ارز به حساب می
ا از بین این دو میتواند باعث افزایش تقاضی

در سیازیپتانسیل کف. سمت خریداران شود
.این ناحیه برای سوالنا وجود دارد

تحلیل تکنیکال
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سوالنا

.یستندنچشم پوشیقابلهمپروژهاینضعفنقاطفراوان،مثبتویژگی هایوجودبا.استبازارنوآورانه یوآینده دارپروژه هایجملهازسوالنا
آنتاولیباشدمشکلاینحلبهقادرسوالناتیمکهمی رسدنظربه.شوندمرتفعجدیحلیراهبابایدشبکهمکررقطعی هایخاص،طوربه

.کرداحتیاطبایدزمان
درکلمشوقوعبهمنجرالزاماکهضعفیستنقاطجملهازشبکهتغییراتمورددرتصمیم گیریبرایDAOوجودعدموتوکن هاتمرکزهمچنین،

.نمی شوندشبکه
شرایطیهیچتحتهمچنین.کردفکرنیزSRMوAR،FTTبهباید،Solکناردرخرید،برایتصمیموشبکهقطعیمشکلشدنحلصورتدر
.نکنیدفکرسوالناباخوداتریومداراییجایگزینیبه

نتیجه گیری
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