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Блокчэйн
Блокчэйн нь гүйлгээг кодоор бүртгэдэг
нээлттэй, нийтэд тараагдсан дэвтэр бөгөөд
дэлхий даяар тоо томшгүй олон компьютерт
тараагдсан чекийн дэвтэртэй адил юм.
Гүйлгээг "блок"-д бүртгэн өмнөх
криптовалютын гүйлгээний "гинжин хэлхээ"
дээр хоорондоо холбогддог.
Программ хангамж нь шинэ гүйлгээ бүрийг
бүртгэдэг бөгөөд блокчэйний хуулбар бүр
шинэ мэдээлэлтэй зэрэг шинэчлэгдэж, бүх
бүртгэлийг ижил, үнэн зөв хадгалдаг.

Токен
Крипто токенууд нь хөрөнгө эсвэл тодорхой
хэрэглээг төлөөлдөг, өөрсдийн тус
тусын блокчейн дээр байралдаггүй криптова
лютуудын нэг төрөл юм. Токенуудийг мөнгө
босгох зорилгоор криптовалютын компаниуд
бий болгодог. Тус компанийг сонирхож буй
хөрөнгө оруулагчид эдгээр токенийг худалдан
авах боломжтой.

Хэрэглээ: Блокчэйн & Токен

Дэлхийн крипто зах зээл: Байр суурь

2021 онд 11-р сард Крипто зах зээлийн үнэлгээ түүхэндээ анх удаа $3 их наяд хүрч, $2.90 их
наяд үнэлгээтэй хаагдсан. Оны эцсийн байдлаар Эфэриум (20%) болон Биткойн (40%)
хамтдаа крипто зах зээлийн 60%-ийг бүрдүүлж Биткойн 2021 он 11 сарын 10-ны өдөр
түүхэн дээд түвшинд буюу $68 мянгад хүрсэн билээ. Тухайн үед Биткойны үнэлгээ $1.27 их
наяд байсан ба нийт зах зээлийн үнэлгээний 44%-ийг бүрдүүлж байв. Крипто зах зээлд
дунджаар 16 мянган криптовалютын өдөрт дунджаар $130 тэрбумын арилжаа хийгддэг
байна.
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2021 онд манай улсад IEO-оор дамжуулж, 20 криптовалют ₮475.4 тэрбум төгрөг татан
төвлөрүүлжээ. Үүнд зөвхөн зах зээлээс хөрөнгө оруулалтаа татаж дууссан 20 криптовалют
буюу Mongol NFT, Inflation Hedging Coin, Digital Assets Coin, Storepay, WorldPlus, Corex, URGO
Coin, Obortech, National Treasure Coin, Coinhub, Zescoin зэрэг криптовалютууд орсон болно.
Үүнээс цахилгаан станц барих төслөөрөө Calleum токен оны хамгийн өндөр хөрөнгө
оруулалт татсан токен болов.
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Монгол Улсын Крипто зах зээл: Байр суурь
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2022 оны 2 дугаар сарын 24 өдөр ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин зэвсэгт хүчиндээ
Донбассын бүс нутагт “тусгай ажиллагаа” явуулах тушаал өгснөөр Дэлхийн хөрөнгийн зах
зээл мөн Крипо зах зээл уналт үзүүлсэн юм. Биткойны ханш тэр өдөртөө 10% орчим унаж
мөн ОХУ-ын хөрөнгийн зах зээлийн эсрэг арга хэмжээ авч эхэлснээр ОХУ олон улсад
мөнгөн гуйвуулгаа, тээвэрлэлт, нийлүүлэлт хийх боломжгүй болж эдийн засаг нь
хоромхон зуурт 33%-иар унаж үүнээс үүдэн Рублийн ханш 31% унасан юм.

Крипто зах зээл: Дайны нөлөө
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Биткойнын үндсэн технологи буюу блокчэйний үйл ажиллагаа нь олон
нийтэд нээлттэй байдаг бөгөөд нэг данснаас нөгөө данс руу мөнгө шилжүүлэхийг
хялбархан хянах боломжтой бөгөөд гүйлгээг ямар хэрэглэгчээс
хэн рүү шилжүүлснийг нээлттэй сүлжээгээр дамжуулан харах бүрэн
бололцоотой. Тэгэхээр энэ нь хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх зөв шийдэл биш гэж
үзэж болно.
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Зах зээлийн тогтворгүй байдал, зогсонги байдалд орох аюулаас хөрөнгөө хамгаалахын
тулд хөрөнгө оруулагчдын хувьд алтаар баталгаажсан криптовалютууд сонгох нь
нэмэгдэж байгаа юм. Алтаар баталгаажсан хоёр шилдэг криптовалют болох PAX Gold
болон Tether Gold-ын зах зээлийн үнэлгээ 2022 3-р сарын эхний хоногт 1 тэрбум
ам.доллар давсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 60%-иар өссөн үзүүлэлт юм.

Крипто зах зээл: Дайны нөлөө ба Алтаар баталгаажсан криптовалютууд

ХЭРЭГЛЭЭ:
PAX Gold, Tether Gold зэрэг алтаар баталгаажсан криптовалютууд нь Ether, Bitcoin зэрэг
алдартай крипто токенуудтай адил блокчейн дээр бичигдсэн дижитал жетон юм. PAX
болон Tether токен тус бүр тодорхой грамм эсвэл трой унц алтыг төлөөлдөг. Токенууд нь
биет хөрөнгөтэй холбоотой байдаг тул бусад криптовалютуудад нөлөөлж болох үнийн
томоохон хэлбэлзэлд бага өртөмтгий байдаг гэж ойлгож болно
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Криптовалютын талаарх хамгийн өрөөсгөл ойлголт бол шууд хяналт тавих боломжгүй,
зөвхөн хуулиас гадуурх шалтгаанаар гүйлгээ хийдэг гэж боддог нь олон нийтэд байгаа
асуудал юм. Үүний зэрэгцээ 125 их наяд ам.долларын дэлхийн хөрөнгийн зах зээлтэй
харьцуулахад крипто зах зээл ердөө 1%-2% эзэлж байгаа нь ОХУ-ын хувьд авч үзэхэд
хөрвөх чадвар хангалттай биш ч байж болох юм.
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Крипто зах зээл: Боломж ба Бэрхшээл
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Дэлхийн тэрбумтнууд

Олон улсуудаас ОХУ-ын нийт тэрбумтнууд буюу бидний мэдэх Олигархуудын тоогоор
дэлхийд 5-т ордог байна. АНУ, Европын холбоотнууд болон Канад улс Оросын гол
банкнуудыг SWIFT буюу банк хоорондын нэгдсэн системээс хасаж дэлхийн санхүүгийн зах
зээлд нэвтрэх боломжгүй ОХУ-ын олигархууд, аж ахуйн нэгжүүд ч мөн адил рубль
үнэгүйдсэн энэ үед хөрөнгөө хамгаалах үүднээс цахим алт буюу биткойн эсвэл бусад
криптовалютыг сонгож хөрөнгө оруулах магадлалтай.
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Энэ дайн дэлхийн хөрөнгийн зах зээл тэр дундаа сүүлийн 5 жилийн хугацаанд цаглашгүй
нэр хүндийг олоод буй Крипто зах зээлд дахин нэг шат ахих боломжийг олгож магадгүй
юм. Учир нь дижитал валют гэдэг зүйл хүн бүхэнд ижил тэгш боломж, хормын дотор
шимтгэлгүй гүйлгээ, нээлттэй мэдээлэл, мэдээллийн аюулгүй байдал зэргийг өгөх
чадамжтай гэдгийг илүү таниулах боломж. Нөгөө талдаа дэлхийн томчууд, хөрөнгө
оруулалтын сангууд ОХУ-ыг дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх боломжгүй болгосон
учир жилдээ 45 тэрбум ам.доллар зардаг цэрэг арми, 1.5 их наяд ам.долларын дотоодын
зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс мөнгөн урсгалынхаа эргэлтийг хангах
үүднээс Крипто зах зээлийг ашиглана гэж зарим шинжээчид үзэж буй.

Крипто зах зээл: Боломж ба Бэрхшээл
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Орос Украин

1,480

155
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Орос Украин

ОХУ нь Украин улс руу халдан довтолсноор Дэлхийн энх тайван эвдэгдсэн гэхэд
хилсдэхгүй, энэ үймээнийг зогсоохын тулд олон улс орнууд энхийн замаар олон төрлийн
хориг арга хэмжээ авч байна. Ямар ч улс үндэстний ард иргэдийн аюулгүй байдал,
халдашгүй дархан эрх нэн тэргүүний асуудал учир тухайн мөргөлдөөнийг бид
хөндлөнгийн нүдээр шууд шүүх боломжгүй юм. Дэлхий нийтээр энэ эзлэн түрэмгийллийн
үр дүн юу авчрахыг хэнээр ч хэлүүлэхгүй мэдэж байгаа нь энэ олон улсуудын авч буй
хориг арга хэмжээнээс харагдаж байна.
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