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آشنایی با انواع استیبل کوین ها یا ارزهای باثبات و معرفی بهترین استیبل کوین
بیت کوین به پول دیجیتالی گفته می شود که می توان با آن خرید و فروش انجام داد ولی به
صورت مجازی و یک روشی برای سرمایه گذاری نیز به حساب می آید .این پول دیجیتالی
کارکردهای زیادی دارد .نسل جدیدی از ارز های دیجیتال استیبل کوین است که در فضای بالک
چین در حال جابجایی و معامله می باشد .همانطور که می دانید بالک چین فناوری جدیدی است
که برای جابجایی ارزهای دیجیتال از آن استفاده میشود و البته امروزه قابلیت های بیشتری را نیز
پیدا کرده است .بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال پایدار نیستند و دچار نوسان می شوند و در
نقطه مقابل استیبل کوین ها در برابر تغییرات قیمتی موجود در بازار مقاومت دارند و می توانید با
استفاده از آنها از نوساناتی که در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها وجود دارد ،دور
بمانید .الزم به توضیح است که در دوره آموزش ارز دیجیتال به طور مفصل در مورد استیبل کوین
ها و انواع آنها توضیح داده شده است.
فهرست مطالب
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✓
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استیبل کوین چه ویژگی هایی دارد؟
دو روش برای ثبات ارز دیجیتال در بازار
چگونه یک استیبل کوین خوب را انتخاب کنیم؟
با تعدادی از بهترین استیبل کوین آشنا شوید
وام دهی کریپتو چیست؟
چه راه هایی برای توسعه انواع استیبل کوین وجود دارد؟
استیبل کوین در دنیای واقعی چه کاربردهایی دارد؟

به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین در بازار  8000دالر باشد و فردی به جای بیت کوین از استیبل کوین که
قیمت آن در بازار تثبیت شده است خریداری کند هر نوع تغییری که در بازار کریپتوکارنسی اتفاق بیافتد
تغییری را در قیمت استیبل کوین ایجاد نخواهد نمود و در واقع از هر نوع زیانی جلوگیری خواهد کرد .مساله
مهم در استیبل کوین ها این است که این نوع ارز های دیجیتالی نیز دارای دسته بندی هستند و در میان خود
آنها نیز برخی از پایداری بیشتری برخوردار می باشند و خرید آنها به صرفه تر و عقالنی تر می باشد .در سال
های اخیر برخی از استیبل کوین ها که خرید آنها کمترین ریسک را داشته معرفی شده اند که در این مطلب
با آنها آشنا خواهید شد.

استیبل کوین چه ویژگی هایی دارد؟

معنای لغوی استیبل به معنای پایدار می باشد و بر روی ارزهای دیجیتالی نامگذاری می شود که دارای پایداری
می باشند و تحت تغییرات قیمت ها در بازار تغییر در آنها ایجاد نمی شود .در واقع اگر به دنبال معامله و
تجارت در بازار ارز هستید استیبل کوین به عنوان یک سرمایه گذاری امن به شمار می رود .این نوع از ارزهای
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دیجیتال تاثیری بر روی قیمت های خود ندارند و ممکن است سالها با یک قیمت به بازار عرضه شوند.مثال
ارزی به نام تتر در چندین سال متوالی قیمت یک دالر داشته است و هم اکنون نیز دارای همین قیمت است.

دو روش برای ثبات ارز دیجیتال در بازار

•

•

در واقع این نوع ارزهای دیجیتال به دلیل ثبات قیمتی که دارند در معامالت نقش بسزایی دارند و
تاجران در این عرصه برای اینکه سود خوبی داشته باشند در معامالت خود به زمان و افزایش قیمت ها
دقت میکنند و زمانی که تحلیل یا پیش بینی برای افزایش قیمت ها می کنند استیبل کوین خود را
تبدیل به آن ارز دیجیتال می کنند.
یکی از روش های دیگر برای استفاده از ثبات قیمت در این ارزها را می توان به زمانی اشاره نمود که بازار
ارز دیجیتال به سمت کاهش پیش می رود و برای جلوگیری از ضرر می توان سرمایه را به استیبل کوین
تبدیل کنید تا از ضرر جلوگیری نمایند.

چگونه یک استیبل کوین خوب را انتخاب کنیم؟

اگر ارزهای دیجیتالی به نام استیبل کوین از زمانیکه وارد بازار شده باشند و قیمت آن ها دچار تغییر نشده
باشد می توان به مثبت بودن آن مطمئن بود و در معامله ها از آن ها استفاده نمود .همچنین اگر تغییرات
بازار در قیمت ها تاثیری بر روی قیمت این ارز نگذارد می توان به ثبات آن اعتماد کرد و در معامالت از آن ها
استفاده نمود .در صورتیکه این نوع ارزها دارای پشتوانه ای محکم باشند و در انواع صرافی ها مورد قبول
باشند می توان به خوب بودن آن اشاره نمود.
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این مطلب هم میتونه براتون مفید باشه :آموزش تصویری ماینینگ با کارت گرافیک ()GPU
باید استیبل کوین با واحد پولی دالر و یورو ارتباط داشته باشد تا بتوان از ثبات قیمت آن مطمئن بود .با تمام
این مشخصات می توان این ارز دیجیتال را با ثبات معرفی کرد و در صورت داشتن دارایی با خیال آسوده آن
را به استیبل کوین مورد اشاره تبدیل نمود .در یک تقسیم بندی استیبل کوینها بر اساس داشتن پشتوانه به
سه دسته تقسیم می شود که شامل :استیبل کوین بدون پشتوانه  ،با پشتوانه ارز دیجیتال و با پشتوانه پول
فیات می باشند .این نوع ارزها به دلیل ثبات قیمت نقش خیلی موثری در تجارت دارند و تاجران برای
افزایش سود و نگهداری از دارایی شان از انواع استیبل کوین ها استفاده می کنند.
اگر می خواهید بر روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنید و به خرید و فروش استیبل کوین ها و سایر ارز
ها بپردازید پیشنهاد می کنیم از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری دیدن نمایید.

با تعدادی از بهترین استیبل کوین آشنا شوید
USDT

USDTدر واقع همان تتر است که یکی از بهترین استیبل کوین ها می باشد زیرا همانطور که گفته شد
توانسته در مدت طوالنی قیمت خود را به صورت ثابت نگه دارد به صورتی که قیمت هر تتر معادل یک دالر
می باشد .این ارز دیجیتالی در سال  2015وارد بازار کریپتو کارنسی شد و در واقع دالر آمریکا آن را پشتیبانی
می کند .روش کار این استیبل کوین به این صورت است که در بانک ها دالر نگهداری می شود و به همان
نسبت تتر تولید و در بازار وارد می گردد .این ارز دیجیتال در دو سال متوالی قیمت آن مورد بررسی قرار شده
که تغییرات قیمتی آن یک دهم درصد بوده است .تتر بعد از بیت کوین یکی از پرمصرف ترین ارزهای
دیجیتال می باشد و بیشترین میزان حجم انتقال و جابجایی پول این ارز حدود دو میلیارد بوده است.
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TUSD

یکی دیگر از ارزهای دیجیتالی که جزو دسته استیبل کوین می باشد ،ترو یو اس دی است که جزو بهترین ها
می باشد .پشتوانه این ارز نیز دالر است و در مقایسه با تتر که بعد از آن وارد بازار ارز شده است توانسته است
 20میلیون دالر از بازار را به خود اختصاص بدهد .این استیبل کوین نتوانسته است توسط همه صرافی ها
حمایت شود و نسبت به تتر که همه صرافی ها به آن اعتماد دارند صرفا  40صرافی از آن حمایت می کنند.
ولی مساله مهم تغییراتی بسیار جزیی مالی این ارز در طول چندین سال است که موجب پایدار شدن آن
است.

USDC

USDCنوع دیگری از استیبل کوین است که شرکتی به نام Circleپشتیبانی آن را انجام می دهد .این نوع
ارز با برنامه ای ویژه تولید می شود و شرکت سیرکل هر توکن یو اس دی سی را با یک دالر آمریکا حمایت
می کند .نوسانات قیمت این ارز بسیار کم می باشد و نشان دهنده ثبات قیمتی آن است.

PAX

پکسوز که با عالمت اختصاری PAXشناخته می شود در سال  2019از بهترین استیبل کوین ها می باشد .این
ارز توسط  32صرافی پشتیبانی می شود و اختالف قیمت در دو تاریخ مختلف در یک سال حدود یک دهم
دالر بوده است و نشان دهنده ثبات آن میباشد.

دای

 70میلیون دالر از حجم بازار در دست ارز دیجیتالی به نام دای است و قیمت هر واحد آن یک دالر است و
توانسته توسط  20صرافی پشتیبانی شود .باید با توجه به نیاز و اینکه آیا صرافی مورد نظر شما استیبل کوین
مدنظر شما را پشتیبانی می کند یا خیر  ،ارز مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در نظر داشته باشید که قیمت
آن از ثبات خوبی برخوردار باشد.
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وام دهی کریپتو چیست؟

در واقع در فضایی که پلتفرم های مالی غیر متمرکز فعال باشند و فرد بتواند در آن فضا ارز دیجیتال خود را
وام بدهد و سود دریافت کند وام دهی صورت گرفته است .در وام دهی کریپتو معموال از ارزهایی استفاده می
شود که دارای ثبات باشند ،مانند بیت کوین و یا استیبل کوین که می توانند در وام دهی حضور یابند .برای
کسب در آمد و سودهی می توان دالر را به ارزهای دیجیتال که دارای ثبات هستند تبدیل کرد .یکی از این
ارزها که برای وام دهی استفاده می شود دای Daiاست .ارز دیجیتال بعد از قرارگرفتن در پلتفرم برای وام
دهی آماده می شود و شرایط دریافت سود فراهم می شود .در وام دهی باید به نکات زیر توجه کنید:

•

•

تمام استیبل کوین ها دارای شرایط یکسانی نیستند .مثال تمام آنها در همه کشور ها پشتیبانی نمی
شوند .در واقع در این سیستم مالی واسطه ها کاهش می یابد.
هزینه ها و کاستی هایی که بر اثر بی دقتی انجام می شود نیز کم خواهد شد .سیستم وام دهی ارز
دیجیتال زمانی دوام خواهد داشت که ارزهای دیجیتال دارای ثبات قیمت باشند .مثال وام اتر در بالک
چین ممنوع شده است زیرا هم وام دهنده و هم وام گیرنده دارای ریسک زیادی می شدند .یکی از
برنامه های اصلی خزانه داری فدرال آمریکا مهار تورم است و ثبات قیمت به این معنی است که تورم
به میزان کم و ثابتی باشد تا مردم بتوانند سرمایه های خود را برای مقابله با تورم خرج نکنند و سرمایه
گذاری نمایند.

این مطلب هم میتونه براتون مفید باشه :پشتوانه بیت کوین  Bitcoinچیست و چرا ارزشمند
است؟
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چه راه هایی برای توسعه انواع استیبل کوین وجود دارد؟

سه راه برای افزایش استفاده از استیبل کوین وجود دارد که به شکل زیر می باشد:

•
•
•

افزایش استیبل کوین از طریق ارز بی پشتوانه
توسعه استیبل کوین از طریق وام دهی کریپتو
توسعه استیبل با کمک سهام سینیورژ

بیشترین استیبل کوین ها پشتوانه هایی از نوع ارز فیات مانند دالر آمریکا ،یورو و یا پوند انگلستان دارند .این
ارز های دیجیتال معموال به نسبت یک به یک بوسیله ارزهای فیات پشتیبانی می شوند .در واقع معادل هر
استیبل کوین در بازار ارز دیجیتال در بانک ها پول نقد موجود است و اگر شخصی ارز دیجیتال را به پول نقد
تبدیل کند آن ارز از بین خواهد رفت .استیبل کوینی که دارای پشتوانه فیات باشد از نوع ساده ترین ارزها
است که درک مفهوم آن بسیار ساده تر است و برای افراد مبتدی شروع خوبی است .از انواع این استیبل
کوین ها می توان به تتر و ترو یو اس دی و … اشاره نمود .استیبل کوین اگر دارای پشتوانه ارز دیجیتال
باشند از ارزش باالتری نسبت به ارز هایی که پشتوانه فیات دارند برخوردارند.
استیبل کوین هایی که پشتوانه ارز دیجیتال دارند ماهیت امن تری دارند .معموال این نوع استیبل ها چند نوع
ارز را پشتوانه خود می کنند که هیچگونه ریسکی به سرمایه وارد نشود .از فواید این نوع از استیبل کوین می
توان به عدم نیاز به شخص ثالث اشاره نمود .نسبت به روش قبل استیبل کوین به سرعت کاهش می یابد و
نقدینگی افزایش می یابد .این نوع از ارز دیجیتال و عملکردش کامال شفاف می باشد.
در بخش سوم به توسعه استیبل کوین از طریق سهام سینیورژ می پردازیم .در دو مورد قبلی ارز دیجیتال بی
پشتوانه و یا از نوع ارز دیجیتال برای استیبل کوین وجود داشت .سهام سینیورژ می تواند ارزش این ارز ها را
بدون هیچ پولی ثابت نگه دارد .این سهام در سال  2014توسط رابرت سمز ایجاد شد که از قانون بانک
مرکزی تبعیت میکند و در آن قانون به اینصورت است که ارزها را با قیمت یک دالر صادر میکنیم .اگر قیمت
استیبل کوین بسیار باال برود باید کوین های جدید وارد بازار شود و اگر قیمت ها پایین برود کوین های اضافی
از بین خواهد رفت.
سینیورژ درآمد حاصل از چاپ پول است و از قوانینی مالی بانک پیروی می کند و همانطور که گفته شد اگر
قیمت واحد های ارز از یک دالر بیشتر شود بانک مرکزی دستور تولید ارز بیشتری را می دهد و اگر قیمت ها
کاهش پیدا کند با کمک سود سینیورژ بانک ها ارزها را خریداری می کند تا تعداد در بازار کاهش پیدا کند و
قیمت ها زیاد شود .اگر بانک تمام سهام را به فروش برساند و قیمت ارز استیبل کوین بازهم تغییر نکند
بانک سهام را صادر خواهد کرد .از فواید این روش می توان به مسائلی مانند اینکه نیاز مالی ندارد و ساختار
آن با ارزهای دیگر از نظر ریسک کامال متفاوت می باشد اشاره کرد.
این مطلب هم میتونه براتون مفید باشه :آموزش سرمایهگذاری بیت کوین
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از معایب این روش این است که درک آن مقداری پیچیده است و نمی توان انتظار آن را داشت که سهام
سینیورژ با توجه به برنامه هایی که برای آن در نظر دارند چقدر می تواند تعیین کنند یک ارز دیجیتال می
تواند انعطاف پذیر باشد .در حال حاضر استیبل کوین ها هنوز در حال آزمایش هستند و هر نوع موفقیتی می
تواند تاثیر مثبت بر کل مفهوم ارز دیجیتال داشته باشد .خطراتی که این بازار را تهدید میکند باید مورد بررسی
قرار بگیرد زیرا این بازار رو به رشد است و تاثیر بسزایی در اقتصاد جهان دارد .البته محدودیت هایی نیز این
بازار را تهدید میکند یکی از این محدودیت ها متمرکز بودن در برخی از مواقع است که موجب می شود
تفاوتی با ارز سنتی نداشته باشند.
از مسایل دیگر سرمایه پشتیبان است که باید این سرمایه به راحتی قابل دسترس باشد .برخی اوقات برای
دریافت سرمایه پشتیبان باید به محل نگهداری آنها سفر انجام شود که کار را سخت خواهد کرد .قانون گذاری
نیز از تهدید هایی است که برای ارزهای سنتی در نظر گرفته میشود .در واقع ارزهای دیجیتالی که پشتوانه ارز
سنتی را دارند نیز مجبور به رعایت برخی از قوانین می شوند .مسلما زمانیکه قانون به برنامه های مالی وارد
می شود کارایی الزم از ارز های جدید گرفته می شود.

استیبل کوین در دنیای واقعی چه کاربردهایی دارد؟

این ارز دیجیتالی پایدار و بدون نوسان می تواند بین دنیای ارز دیجیتالی و بالک چین ارتباط برقرار نماید و
تالش آن برای بر طرف کردن موانعی است که بر سر راه ارز های دیجیتال وجود دارد .این نوع ارز ها می تواند
شبیه به ارزهای سنتی عمل کند که از نظر قانونی نیز مورد تایید خواهد بود .می توان گفت استیبل کوین ها می
توانند در آینده نه چندان دور برای افرادی که عاشق فناوری هستند پرداخت های ساده و سریع مالی را فراهم
نماید .توانایی دیگری که می توان از استیبل کوین انتظار داشت انتقال پول بین کشورها به راحتی می باشد.
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استیبل کوین  Stablecoinچیست و بهترین نوع آن کدام است؟

در آینده احتمال این می رود که با گسترش این نوع ارزهای دیجیتال جابجایی های مالی با سرعت بیشتری
صورت گیرد و تحریم های بانکی و مالی نیز دیگر جایی در بین کشورها وجود نداشته باشد .اگر انتقال پول از
فردی به فرد دیگر صورت گیرد با کمک ارزهای دیجیتال با راحتی بیشتری انجام خواهد شد .ارزهای دیجیتال
را می توان به کمک قراردادهای هوشمند بیاید و در نتیجه پرداخت های سریع و خود به خودی صورت
خواهد گرفت .زمانی که قرارداد های هوشمند و استیبل کوین به همکاری هم بیایند شفاف سازی بیشتری
صورت خواهد گرفت.

انتقال پول

ممکن است در آینده تبادالت مالی از عهده ها بانک ها خارج شود و تبادالت مالی با سختی کمتری صورت
خواهد گرفت .انتقال پول از کشوری به کشور دیگر با کمک این نوع ارزهای دیجیتال صورت میگیرد و این
مساله برای کسانی که نیاز به انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر دارند بسیار کاربردی است و پرداخت
کارمزد نیز به حداقل خواهد رسید و پول هم بدون هیچ کم و کاستی منتقل خواهد شد و سرعت انتقال نیز
بسیار زیاد است .صرافی هایی که با ارز های دیجیتالی معمولی کار می کنند دارای نوسان و ناپایداری هستند
ولی ارز های دیجیتال پایدار کار را راحت تر می کند و چون ارز دیجیتال هم نیاز به ارتباط با دنیای ارز سنتی
دارد استیبل کوین این ارتباط را بسیار ساده کرده است.
هر روزه تمایل به ارزهای دیجیتالی پایدار افزایش می یابد زیرا قیمت آنها ثابت شده است و فواید
آن هم بیشتر می باشد .همانطور که گفته شد استیبل کوین ارز دیجیتالی است که توسط سپرده
ای پشتیبانی میشود و قیمت آنها را عرضه و تقاضای بازار مشخص نمیکند و به دنبال قیمتی
ثابت می باشند.
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