
 

 ان اف تی ها بر چه اساس قیمت گذاری می شوند؟

NFT ها؛ دارایی جدید بازار ارزهای دیجیتال 

دهد و هر چند سال یک بار با  بازاری است که هیچ گاه تکاپو و پویایی خود را از دست نمی بازار ارزهای دیجیتال
 گرداند. معرفی یک سرمایه و دارایی نوع جدید، بار دیگر حیات را به بازار سرمایه و روند رفتاری معامله گران برمی

ها نیز   NFTنام داشت.  NFTار معرفی شد که های اخیر، دوباره یک دارایی قابل سرمایه گذاری تازه در این بازدر سال
 های قابل خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال هستند. نوع جدیدی از دارایی

های غیر قابل معاضه در اصل یک گواهی دیجیتالی و غیرتکراری برای اثبات مالکیت هر نوع اثر دیجیتالی  این توکن
های است که با قابلیت دست یابی همگانی توسط سایت  قرارداد هوشمندیک  NFTهستند. به زبان ساده، 

 شود.متفاوت، قابل تنظیم و ایمن سازی برای هر نوع داده و اثر دیجیتالی به کار گرفته می

را   NFTکننده آن، قابلیت تبدیل شدن به یک  در اصل هر دارایی دیجیتالی با توجه به درخواست سازنده و تولید
 ها هستند. ها و توئیت، فیلم GIF، (Jpegs)ها ها شامل عکس  NFTدارد که البته مشهورترین و محبوب ترین نوع 

توانند ذخیره شوند و  ها می  NFTها پس از نوشته شدن و ارزش گذاری طبق قوانین قیمت گذاری روی   NFTاین 
 قرار گیرند.  بالک چینقالب یک رمز در شبکه یک به صورت دائمی و در 
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قعی که تمام  )محیطی مجازی با شبیه سازی دنیای وا متاورساین نوع از سرمایه کمی بعد از مشهور شدن دنیای  
توانند پا به این دنیا گذاشته و با  های متفاوت میعناصر آن همیشه فعال و آنالین هستند و افراد با استفاده از راه

 یکدیگر به تعامل بپردازند.( محبوبیت خود را به اوج رسانید.

بزرگ با سودهای هنگفت  در راستای افزایش محبوبیت این نوع از سرمایه گذاری، چندین اتفاق نظیر چند معامله 
باعث جذب توجه هر چه بیشتر کاربران دنیای بازارهای مالی به این حوزه سرمایه گذاری شد؛ برای مثال وقتی یک 

  NFTمیلیون دالر فروخت، انقالبی اساسی در در قیمت گذاری روی  69هنرمند آمریکایی اثر هنری خود را با ارزش 
 دیجیتال را بیش از پیش به سوی خود فراخواند. ها صورت گرفت و کاربران بازار ارز 

به همین دلیل، امروزه بسیاری از معامله گران بازار ارز دیجیتال به دنبال فراگیری دانش ساخت و نحوه قیمت گذاری  
تواند تا این  ها هستند تا از این طریق سودهای کالنی را از آن خود کنند؛ اما به راستی چه عواملی می NFTبر روی 

 ها اثر گذاشته و یک اثر دیجیتالی کوچک را تبدیل به یک ماشین پولساز کنند؟  NFTد بر قیمت گذاری روی ح

 ها NFTاحساسات بازار؛ معیار قیمت گذاری روی  

 

  NFTاصی در خصوص قیمت گذاری روی اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، در اصل هیچ قانون و یا مصوبه خ
های  ها با توجه به معیارهایی که شرکت  NFTها در اختیار نداریم و این به این معنی است که قیمت گذاری روی 

 پذیرد.کنند، انجام نمیخصوصی برای ارزش یک سهام تعیین می
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خریدار قادر به پرداختش است، صورت   ای که ای و با توجه به میزان هزینهاین ارزش گذاری معموال به صورت سلیقه
 گردد. با میزان مبلغی که آخرین خریدار او برای آن پرداخته است مشخص می  NFTگیرد یعنی قیمت یک  می

 ی کسب و کار ها فرصت ها و تهدید های متاورس برامطلب پیشنهادی : 

  NFTتواند حدس بزند که خریدار بعدی حاضر است چه میزان سرمایه برای خرید این در این حین هیچ گاه کسی نمی
های این بازار تا حد زیادی بر اساس  ها مانند دیگر دارایی NFTدر بازار قرار دهد. از طرفی، قیمت گذاری روی 

افتد؛ به این صورت که خریداران و فروشندگان هیچ  یجیتال اتفاق میاحساسات حاکم بر معامله گران بازار ارز د
ها نداشته و صرفا با فرض اینکه ممکن است روزی این اثر به علت یگانگی و  NFTکنترلی بر قیمت گذاری روی 

تر و باالتر باال NFTکنند و به همین ترتیب، ارزش آن کمیابی آن با قیمت باالتری فروش رود، اقدام به خریداری آن می
رود. از طرفی دیگر، ممکن است خریداران پی ببرند که این اثر منحصر به فرد نبوده و به صورت رایگان و از طریق  می

ارزش خود را از دست داده و ممکن است حتی به صفر برسد. پس در   NFTاینترنت قابل دسترس است؛ از این رو، 
کند  حساسات معامله گران حاضر در بازار سرمایه است که تعیین میها، این ا NFTبخشی از روند قیمت گذاری روی 

 چه کسی پول و دارایی هنگفت را به جیب خواهد زد! 

 آید! ها به شمار نمی NFTبیت کوین؛ اهرم فشار قیمت گذاری روی 

کار داشته باشد؛ اما  توان یافت که با بازارهای مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال سر و  امروزه تقریبا هیچ کسی را نمی
 ترین رمز ارز تاریخ یعنی بیت کوین را نشنیده باشد. نام بزرگترین و پر اهمیت

تاثیر و گستردگی نفوذ نوسانات بیت کوین بر بازار سرمایه تا حدی است که چندی پیش حتی قیمت گذاری روی 
NFT شد. یها با باال و پایین رفتن قیمت این رمز ارز دچار گوناگونی و تحول م 

ها به زمانی    NFTها مخصوصا ( بر روی ارزش دیگر دارایی BTC16,833)  قیمت بیت کویناین اتفاق یعنی کنترل 
گردد که این بازار خرید و فروش این نوع دارایی داغ نبود و کمتر کسی با این روش از کسب درآمد آشنا بود؛ اما  برمی

ها به صورت اختصاصی، کم کم   NFTعامالت و به میان آمدن نحوه قیمت گذاری روی به محض فراگیری این نوع م
 کاهش پیدا کرد و امروزه به مرز فروپاشی رسیده است.  NFTو ارزش یک  قیمت بیت کوینرابطه بین 

بر  توان تاثیرگذاری کم نوسانات بیت کوین البته هنوز به طور قطع این رابطه از بین نرفته است و همچنان می
کنیم؛ به  ها را شاهد بود؛ اما در بسیاری مواقع تضاد بین این دو بازار به وضوح تجربه می  NFTقیمت گذاری روی 

بسیار داغ است و   NFTکند، بازار صورتی که در زمانی که بازار بیت کوین روندی نزولی و رشد منفی را تجربه می
 ت سوار هستند. های صعودی و مثبمعامله گران این بازار بر روی موج
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 ها NFTموارد تاثیرگذار در قیمت گذاری روی 

ها به آن پایبند باشیم؛ اما    NFTدرست است که هیچ روش و یا قانون خاصی وجود ندارد که در قیمت گذاری روی 
های دیگر بیشتر کند؛  ها در یک دارایی ممکن است ارزش آن را نسبت به نمونهبه هرحال وجود بسیاری از ویژگی

اید، مورد قبول است که هر دوی آنها به عنوان سرمایه  رای مثال، فرض کنید که برای خرید یک ماشین اقدام کردهب
ها  دهند؛ اما بسیاری از مشخصات و ویژگیشوند و هر دو عمل حمل و نقل را برای شما انجام میدر نظر گرفته می

 ها یکی را بر دیگری اولویت بدهد. ینتواند با وجود یکسان بودن نوع ماشهستند که وجود آن می

نیز روند به همین صورت است؛ عوامل و موارد بسیاری نظیر کمیاب بودن،   ها NFTخرید و قیمت گذاری روی  در 
 تاثیرگذار هستند.  NFTن خالق اثر و غیره بر روی ارزش یک ، نرخ انتشار، اصیل بودNFT، سن توکن  امنیت بالک چین

ها هستند و قیمت اثر را به صورت   NFTهای تخصصی در قیمت گذاری روی از طرفی، بیشتر خریداران فاقد مهارت
با قیمتی غیر   NFTآید که یک اثر و توکن کنند؛ به همین دلیل عموما پیش میای تعیین میپیشنهادی و سلیقه

 رسد. شود و یا به فروش میتر از ارزش واقعی آن خریداری میباالتر یا پایین منطقی

به دست بیاورند،   NFTتوانند با فروش یک  در مقابل، فروشندگان نیز به همین منوال از میزان دریافتی که می
 اطالع دقیقی ندارند و ممکن است در بعضی مواقع سود کمتری را حاصل کنند. 

ها تحقیق کرده و دارایی    NFTهای دارای تاثیر بر قیمت گذاری روی است که درباره مشخصه  به همین خاطر مهم
 های منطقی به فروش رسانده یا خریداری کنیم.خود را با قیمت
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 کند! ها تغییر می ها با محل قرارگیری آن  NFTقیمت گذاری روی 

 

گذارد، محل قرارگیری یک توکن  ها تاثیر بسیاری می  NFTترین عواملی که در قیمت گذاری روی یکی از اساسی
NFT  است. با توجه به تعریف اصلی این نوع دارایی، یک معامله گر و صاحب اولیهNFT   که تولید کننده آن نیز

( قرار دهد که در برخی موارد این اتفاق  Chainرا بر روی یک زنجیره ) NFTتواند بعد از ساختن آن، هست می
 اش بر بستری دیگری، به منظور فروش قرار بگیرد.  NFTدهد افتد و سازنده ترجیح مینمی

هایی که بر روی  و توکن  کندرا تضمین می NFTها در اصل میزان عمر و حیات آن  NFTقرارگیری روی زنجیره برای 
ها قیمت بیشتری  NFTزنجیره قرار دارند، از عمر بیشتر برخوردار هستند؛ به همین ترتیب در روند قیمت گذاری روی 

های ابری مانند  های دیگر روی حافظه NFTافتد که دهند. این موضوع در حالی اتفاق میرا به خود اختصاص می
 شوند. شود و یا از روش سرورهای سخت افزاری مستقر میقرار داده می Google Cloudو  iCloudهای سرویس

تری تر فضای قرار گیری و احتمال از بین رفتن آن، دارای عمرهای کوتاهها عموما به دلیل عمر پایین NFTاین نوع 
 تری نیز برخوردارند. ها از قیمت پایین NFTهستند و به تبع در روند قیمت گذاری روی 

 

 

 



 ها  NFTبالک چین؛ معیار نوسان قیمت گذاری روی امنیت 

ها بلکه از نظر از  NFTمورد نظر شما بر روی آن قرار دارد، نه تنها از نظر قیمت گذاری روی  NFTامنیت بالک چینی که 
دست نرفتن سرمایه شما و حفظ امنیت دارایی نیز حائز اهمیت است؛ چرا که طبق مطلبی که پیشتر گفتیم، عمر هر  

NFT  به محل قرار گیری آن وابستگی دارد و هرچه ضمانت امنیتی این بستر بیشتر باشد، عمرNFT    شما بیشتر
 بوده و از قیمت بیشتری برخوردار است. 

 خرید و فروش نام کاربری در تلگرام مطلب پیشنهادی : 

مورد نظر ما روی بالک چین قرار دارد، قدم بعدی این است که بدانیم این بالک چین    NFTحال اگر نظر بگیریم که 
تواند از دارایی ما در بستر خود  های دیگر تا چه میزان میدارای چه میزان امنیت است و نسبت به بالک چین 

قرار دارند؛ چرا که امنیت این   بالک چین اتریومروی شوند بر هایی که ساخته می NFTمحافظت کند؟ امروزه بیشتر  
رمز ارز اتریوم تا   قرارداد هوشمندتوانند با پشتیبانی ها می  NFTبالک چین در سطوح باالیی قراردارد و این نوع 

 مدت بسیاری در این بالک چین به حیات خود ادامه دهند. 

ترین  هایی که بر روی بستر بالک چین اتریوم یعنی امنیها، دارای NFTبه همین ترتیب، در روند قیمت گذاری روی 
اند و خریداران با  بالک چین دنیا قرار دارند، با داشتن طول عمر بیشتر قیمت بیشتری را نیز به خود اختصاص داده

 کنند. ها میشان اقدام به خرید و فروش آناعتماد بیشتری نسبت به حفظ امنیت دارایی

 شود! شان سنجیده می ها با میزان کمیاب بودن  NFTقیمت گذاری روی 

تر و غیر قابل دسترس باشد، هم خواهان زیادی دارد و هم وابسته  مسلم است که هر چه یک کاال در بازار کمیاب
 ها هم از این قضیه مستتثنی نیستند.  NFTرود؛ ها، قیمت آن باال و باالتر میبه تعداد درخواست

همتاست.  آید و یا چقدر بیبه این معناست که این اثر چقدر سخت به دست می NFT  نادر بودن و کمیاب بودن یک
ثار ها نمود پیدا می  NFTبیشتر در قیمت گذاری روی  NFTاین موضوع در تبدیل آثار هنری به  کند؛ چرا که عموما آ

 شوند.هنری به صورت بی مثال در دنیای واقعی تولید و طراحی می

 بازی های متاورسیمطلب پیشنهادی : 

کند. افزایش  تر به دست بیاید، به تبع ارزش بیشتری را از آن خود میتر باشد و یا سختکمیاب NFTهر چه یک 
ها به دنیای دیجیتال و   NFTشود؛ چرا که بعد از ورود نشان به اینجا ختم نمیها به علت کمیاب بود NFTقیمت 

همواره به دنبال این بودند که    NFTهای مختلف نظیر بازی سازی، سازندگان ها و پروژهامکان حضور آنها در پتلفرم
ثار خود که به قالب  ها استفاده کرده و درآمدزایی کند. بیایید این گفته را با  درآمده در این محیط  NFTبتوانند از آ

اید که قابلیت استفاده در  کنیم؛ فرض کنید که شما یک اسلحه دیجیتالی را طراحی کرده تریک مثال ملموس

https://kifpool.me/blog/purchase-telegram-username
https://kifpool.me/blog/metaverse-games


ها نوعی محصول کمیاب و با  درآید و در دنیای بازی NFTهای اکشن و مهیج را دارد، اگر اسلحه شما به صورت بازی
 بازی سازی با قیمت کالن بفروشید. های دهد تا آن را به پروژهارزش تلقی شود، به راحتی این امکان را به شما می

سازد آن  شما، شما را قادر می NFTخواهد به جای این اسلحه هر نوع کاالی دیگری قرار گیرد، کمیاب بودن حال می
 ها بتوانید سود خوبی را بدست آورید.  NFTهای دیگر سهیم کرده و در روند قیمت گذاری روی را در پروژه

تواند برای خریدار آن هم در بسیاری از مواقع،  می NFTودن و انحصاری بودن یک به عالوه، غیر قابل دسترس ب
خاص و نایاب، بسیاری از  NFTکنیم که یک خریدار با خرید نوعی سود دوبرابر حساب شود؛ زیرا که گاها تجربه می

هایی که یک تیم  جام NFTشود که با خریداری  آورد؛ برای مثال گاهی مشاهده میامتیازات دیگر را نیز به دست می
 برای تماشای بازی این تیم را نیز مال خود کنید.  VIPتوانید یک بلیط از آن خود کرده است، می

 ها  NFTکاربردی بودن توکن؛ عامل موثر در قیمت گذاری روی 

یدهد. اگر  ی مهای غیر کاربردی برترها بر دیگر توکن NFTافزایش کارایی یک توکن آن را در روند قیمت گذاری روی 
خواهید پول خوبی را از این راه به دست آورید، به شما توصیه  هستید و می NFTبه دنبال ایده برای ساختن یک اثر 

ثار کاربردیمی  تر بروید.شود که به سمت آ

ست که  ها و ابزارهایی اویژگی NFTتوان در این باره نام برد ساخت و تولید هایی که میترین مثالیکی از ملموس 
شما به اشیا در دنیای   NFTگیرند. نزدیک بودن هر چه بیشتر طرح در یک بازی کامپیوتری مورد استفاده قرار می

 تواند ارزش آن را برای خرید بیشتر کند. فیزیکی و واقعی می

سازند که کنند آن را به صورت گروهی و به شکل کلکسیون میطراحی می NFTبرای مثال، عموم کسانی که  
 های بازی از طرفداران بیشتری برخوردار شود. شود که با به کارگیری آن در محیطمین باعث میه

ای خود از آن  های رایانه های بیشتری نیز مایل به خرید حق استفاده از آن هستند تا بتوانند در بازیهمچنین پروژه
تر شود و  ها، هرچه پروژه بزرگمخصوصا بازی های مختلفها در برنامه NFTاستفاده کنند. بعد از به کار بردن این 

رود و قیمت  بازی مورد نظر کاربران بیشتری داشته باشد، متناسب با محبوبیت آن، ارزش دارایی شما نیز باالتر می
 کند.های شما را با رشد صعودی مواجه می  NFTگذاری روی 

 شد. تواند سرنوشت ساز باها می  NFTسن توکن برای قیمت گذاری روی 

اند و  ها هستند که اخیرا به بازار ارز دیجیتال معرفی شدهها نوع جدیدی از دارایی NFTهمان طور که گفته شد، 
 شود. ها کمتر از یک دهه در نظر گرفته می  NFTدوره باال گرفتن بحث خرید و فروش 

ما هنوز به طور قطع سن یک  بسیار داغ است؛ ا 2022درست است که بازار این نوع از سرمایه در سال جاری یعنی 
نجا که مدت زیادی از   NFTتواند در قیمت گذاری روی نمی NFTتوکن  ها شما را به سود های کالن برساند؛ از آ

 ها نگذشته است؛ ولی بیایید نگاهی کلی به این مسئله بیندازیم.   NFTمعرفی  



تر و ارزشمندتر آن در بازار ارز  مدتبیشتر باشد، نشان دهنده حضور طوالنی  NFTبه صورت کلی، هرچه سن یک 
شود که بر ارزش آن افزوده شده و همچنین اعتماد بیشتری را نسبت به دیگر  دیجیتال است و همین باعث می

 های کم سن نسبت به خود جلب کند.توکن

  NFTتوان گفت با گذشت چندین سال، سن یک توکن از دیگر معیارهای مهم در قیمت گذاری روی با قطعیت می
برای سرمایه گذاری در این بازار هستید تا   NFTشود که اگر به دنبال خرید یک رود؛ پس پیشنهاد میها به شمار می

ثار قدیمی  NFTبتوانید آن را بعدا با قیمت بیشتری بفروشید، حتما به دنبال  تر  ها و آثاری باشید که نسبت به دیگر آ
 هستند. 

 ها  NFTر قیمت گذاری روی اصالت خالق اثر؛ مفیدترین عامل د

 

ها از دیگر مسائل حائز اهمیت در قیمت گذاری  NFTخالق اثر یا به عبارتی مقبولیت اجتماعی تولید کننده اصالت 
روی آنهاست. این موضوع به شدت در خریدهای روزانه ما قابل مشاهده است؛ همانطور که همه ما در دنیای  

رتر و قابل اعتماد هستیم، در دنیای  فیزیکی و مادی که هر شی ای قابل لمس است، به دنبال خرید از برندهای ب
مجازی و بازار ارز دیجیتال نیز به دنبال خرید اثر و کاالیی هستیم که از سمت یک خریدار مطمعن و دارای مقبولیت  

 اجتماعی تولید شده و برای فروش قرار گرفته باشد. 

که باید در این بازار شناخته نشدید،  اید و یا هنوز آن چناناگر شما فردی هستید که به تازگی وارد این حرفه شده
های های خود دخیل کنید؛ اما به صورت کلی بررسی اکانت NFTشاید نتوانید این عامل را در قیمت گذاری روی 



تواند به نسبت زیادی بر روی دیدگاه دیگران بر اصالت کاال و  صفحات مجازی شما نظیر اینستاگرام، توئیتر و غیره می
 گذارد. کار شما تاثیر ب

اید محبوبیت و  هرچه دنبال کنندگان شما در این صفحات بیشتر باشد، این به این معنی است که شما توانسته
شود که بتوانید اثرهای بعدی کسب کنید و همین موضوع باعث می NFTمقبولیت بهتری را در بازار خرید و فروش 

 ید. خود را با ارزش بیشتری قیمت گذاری کرده و به فروش برسان

 خرید و فروش ان اف تی در توییتر مطلب پیشنهادی : 

شود، در نتیجه میزان درخواست برای خرید یک محصول  از طرفی، وقتی طرفداران یک تولید کننده بیشتر می
  NFTتر شدن قیمت اثر در قیمت گذاری روی ر تقاضای بیشتر، باعث تصاعدی کند و همین ایجاد بازاافزایش پیدا می

 شود. ها می

هایی است که توسط افراد مشهور، هنرمندان و یا برندهای معروف ساخته    NFTمثال بارز این مسئله میزان قیمت 
های  فرد یا برند، با قیمتبر روی طرفداران آن  NFTهای بیشتر و اتکای بازار آن شوند که به سبب دنبال کنندهمی

 شوند.بسیار باالیی برای فروش ارائه می

 شود! ها به نفع فروشنده تمام می  NFTنرخ انتشار کم در قیمت گذاری روی 

ثار خود الزم با خود گمان می NFTهای ها و تولید کنندهگاهی سازنده کنند که برای دریافت سود بیشتر از فروش آ
کنند، بیشتر باشد؛ اما این نگاه با توجه به سیاست قیمت  که بازار ارز دیجیتال عرضه می است که تعداد محصوالتی

 شود.ها درست تلقی نمی  NFTگذاری روی 

اگر شما طراح و سازنده خوبی باشید و محصوالت شما از آن دست محصوالت کمیاب و بی همتا از نظر ایده طراحی  
د را پایین نگه دارید تا در این بازار سود بیشتری را کسب کنید. نرخ انتشار باشند، بهتر است که نرخ انتشار کاالی خو

 یک محصول یعنی چه میزان محصول توسط یک تولید کننده ساخته شده و وارد بازار شده است. 

گذارید را با نگه داشتن فاکتور اصالت و نادر بودن کاال حفظ کنید،  هرچه میزان محصوالتی که برای فروش می
ها با رنج قیمت  NFTکنید و در روند قیمت گذاری روی است بیشتری برای خرید محصوالت خود دریافت میدرخو

 توانید در بازار مانور دهید. باالتری می

های در دسترس و قابل خریداری در یک بازی ویدیویی پر طرفدار اشاره برای درک بیشتر این مسئله بیایید به آیتم
های بل خرید و در دسترس بیشتر باشند، از قیمت کمتری برخوردارند؛ در حالیکه نمونه های قاکنیم. هرچه آیتم

خاص و کم تعداد، با ارزش بیشتری و با به همراه داشتن عطش بیشتر برای تصاحب آن توسط بازیکنان درحال  
 خرید و فروش در بازار هستند.
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 ها  NFTسابقه مالکیت؛ عامل افزایش اعتبار در قیمت گذاری روی 

یک کاال نیز از دیگر مواردی است که اکثر ما در زمان خرید کاال و دارایی مخصوصا خانه و ماشین به   سابقه مالکیت
کنیم تا بدانیم که کاال توسط چه کسی استفاده شده و در طول مدت حیات آن کاال در اختیار چه افرادی  آن توجه می

ها این موضوع   NFTا در بحث خرید و فروش و قیمت گذاری روی قرار داشته است؟ در بازار ارز دیجیتال و خصوص
 اهمیت بیشتری دارد. 

، هویت سازندگان و همچنین صاحبان قبلی یک اثر مهم است؛ چرا که گاهی مشاهده  NFTبرای خریداران یک 
ش آن را  کند و به صورت فردی قصد فروبه صورت شخصی آن را وارد بازار نمی  NFTکنیم که یک تولید کننده  می

 گیرد.های بزرگ و دارای نام در این کار بهره میها و شرکتندارد و در این مسئله از کمپانی

اند، توجه  های احتمالی که در این مسیر همراه بوده، به شرکتNFTپس مهم است که عالوه بر اصالت خالق 
ر و پربارتر باشد، قیمت گذاری روی  بهت NFTداشته باشیم. هرچه پیش زمینه و سابقه یک شرکت در تولید و ضرب 

NFT شود. ها به سود فروشندگان تمام می 

 استیکینگ ارز دیجیتال چیست؟مطلب پیشنهادی : 

ین دو ماشین با امکانات و مدل  خواهید از بهمچنین مهم است که خریدار یک اثر چه کسی باشد؟ فرض کنید می
تر است؛ اما خریدار قبلی آن فردی معمولی بوده ای را تهیه کنید که ارزاندهید نمونهیکسان تهیه کنید، ترجیح می

 شده است؟ روید که با وجود قیمت باالتر اما قبال توسط افراد سرشناس استفاده میای میو یا به سراغ نمونه

ها هم با چنین تصمیماتی از سوی معامله گران رو به رو هستیم. هرچه   NFTگذاری روی  خرید و فروش و قیمتدر 
تری داشته باشد،  بیشتر باشد یا به عبارت دیگر سابقه مالکیت درخشان NFTاعتبار و شهرت خریداران قبلی یک 

کنند با در اختیار  سعی می  NFTرود. عموم فروشندگان قیمت آن کاال در بازار نسبت به رقبای هم تراز خود باالتر می
 قرار دادن نام خریداران قبلی اثر مورد نظر خود توجه خریداران را به محصول جلب کنند.

 برد! ها باال می  NFTمنحصر به فرد بودن توکن، ارزش را در قیمت گذاری روی 

های  ار دادن ویژگیها به واسطه قرو متمایز کردن آن نسبت به دیگر توکن NFTمنحصر به فرد بودن توکن 
ها به حساب    NFTترین عوامل افزایش قیمت در قیمت گذاری روی تواند به عنوان یکی از اصلیمختلف در آن می

های متمایز کردن یک کاال نزدیک کردن هر چه بیشتر آن به دنیای فیزیکی و مادی و ملموس کردن  بیاید. یکی از راه
 آن است. 

دهد، استفاده کنید و  که به حیات خود در دنیای غیر واقعی و مجازی ادامه میفرض کنید بتوانید از یک عنصر 
شود تا شما تشویق شوید که هزینه بیشتری را برای یک  حسی واقعی از آن دریافت کنید. همین عامل سبب می

NFT  .بپردازید 
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توان نام برد.  را می NFTها به  ها و آثار هنری آنهای بارز این منحصر به فرد سازی تبدیل صدای خوانندهاز نمونه
دهند که با خرید این محصول عالوه بر  به خریدار این قابلیت را می NFTاین خوانندگان با تبدیل صدای خود به یک 

 داشتن حق مالکیت یک کاالی خاص از یک خالق خاص، از حس شنیدن آن خواننده نیز بهره مند شود. 

  NFTبرای افزایش سود خود در قیمت گذاری روی  NFTوم تولید کنندگان پس با توجه به مسئله ایجاد تمایز، عم
 تر باشد. تر و قابل درکروند که در دنیای واقعی ملموسها به سمت تولید آثاری می

ثار دیجیتالی و  ها با روح اشیای فیزیکی در دنیای قابل لمس ماست و باعث باال  NFTاین کار در اصل پیوند زدن آ
 شود. ی این نوع محصوالت میبردن ارزش ذات

 ها  NFTنقدینگی زیاد؛ راز افزایش بهره در قیمت گذاری روی  

 

و پویایی بازار ارز دیجیتال بر تعامل هرچه بیشتر و نقدینگی زیاد استوار است یعنی هرچه خرید برای یک کاال    حیات
های بیشتر برای آن وجود دارد و پول بیشتری برای دریافت آن  بیشتر صورت بگیرد به این معنی است که درخواست

 رود. رور ارزش آن محصول باال میشود؛ به همین ترتیب به منمونه از کاال به بازار تزریق می

NFT کنند؛ به صورتی  ها نیز به عنوان عضوی از این بازار از این قاعده مستثنی نبوده و از همین منوال پیروی می
تری برخوردار است و فروشندگان  ها در زمان نقدینگی بیشتر از روند تصاعدی پر شیب NFTکه قیمت گذاری روی 

راحتی محدوده قیمت باالتری را برای محصوالت خود تعیین کنند؛ چرا که درخواست بیشتر  توانند به می NFTکاالی 
 های بهتر است. و پول زیادتر به منزله پیدا شدن مشتری



با توجه به نقد شوندگی باالیی که دارد احتماال حتی پس از بسته   NFTاز طرفی، یک سرمایه و توکن غیر مثلی مانند 
کند. پس با توجه به سیستمی که بر بازار ارزهای دیجیتال حاکم  ن ارزش خود را حفظ میشدن پلتفرم مرتبط با آ

آورد و عدم وجود  های رقابتی همیشه فرصت بهتری را برای خریداران و فروشندگان به وجود میاست، دارایی
خود با توجه به  NFTگردد؛ از همین رو بهتر است در زمان فروش ها می  NFTنقدینگی تنها باعث رکود قیمت 

 های خود را انجام دهید.  NFTظرفیت و میزان پویایی بازار قیمت گذاری روی 

ها همواره باید وضعیت ناپایدار  NFTدر نحوه قیمت گذاری روی 
 اکوسیستم این بازار را در نظر گرفت! 

اران و فروشندگان با  ها هیچ گاه از قاعده و قانون خاصی پیروی نکرده است و اکثر خرید  NFTقیمت گذاری روی 
 اند. را ارزش گذاری کرده NFTتوجه به سلیقه شخصی و حدس و گمان خود یک اثر 

ها چشم پوشی کرد.از موارد   NFTتوان برعوامل تاثیرگذار بر نوسانات قیمت این موضوع در حالیست که نمی
میزان امنیت بالک  و  NFTگیری  توان به محل قرارها به صورت خالصه می NFTتعیین کننده در قیمت گذاری روی 

، اصالت خالق اثر، سابقه مالکیت و  NFTمرتبط، کمیاب و غیر قابل دسترس بودن، سن توکن، کاربردی بودن  چین
بسیاری موارد دیگر اشاره کرد؛ اما نباید فراموش کرد که در آخر باید به وضعیت ناپایدار اکوسیستم این بازار یعنی  

 ا توجه داشت.ه NFTبازار خرید و فروش 

گیرد، گاهی در  ثابت نبودن وضعیت این بازار و تغییرات مداومی که در اکوسیستم این بازار سرمایه صورت می
دارد و در این میان تنها معامله گری موفق است که بتواند خود  جهت تکامل آن و گاه در جهت فروپاشی قدم برمی

ها و زمان خرید و فروش آنها  NFTسیاست را در قیمت گذاری روی  را با شرایط موجود در بازار وفق داده و بهترین
 در پیش بگیرد. 

های شگفت انگیز برای کسب سودهای  ناگفته نماند که نکته مثبت برای فعاالن این حوزه بی پایان بودن فرصت
یشتر کرده و کم کم  ها با گذر زمان نفوذ خود را در دنیای مجازی ب NFTبزرگتر است؛ چرا که این نوع دارایی یعنی 

 شوند که با دنیای فیزیکی ما گره خورده است. عضو ثابتی از این واقعیت مجازی می


