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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

و آشنایی با بخش های مختلف آنBybitآموزش کار در صرافی بای بیت

رافیصاسماحتماالکنند،میدنبالرادیجیتالارزبازارهایخبرکههستیدکسانیازاگر
Bybitتیآمعامالتمشتقات،بازارمعامالتدرصرافیاینبویژه.استخوردهگوشتانبه
ولانگاهدرهاتکنیکاینچهاگر.استتوجهموردبسیار(leverage)اهرمبامعاملهورمزارز

یبراآورندمیفراهمکهپذیریانعطافوامکاناتولیآیندمیمبهموپیچیدهنظربه
نحوهازبهتریدرکبه،Bybitصرافیآموزشباکهباشیدهمراهمابا.استارزشمندتریدرها

.یابیددستدیجیتالارزبازاردرمشتقاتمعاملهعملی

رافیصآموزشدورهدرکههستندبیتمکسوبایننسصرافیایناصلیرقیبانالبته
.استشدهپرداختهآنهاآموزشبهکاملطوربهبیتمکسصرافیآموزشدورهوبایننس

فهرست مطالب

Bybitمعرفی صرافی✓

Bybitمزایای صرافی✓

معامالت مارجین با اهرم✓
مزایا و معایب معامله با اهرم✓
Bybitشروع به کار در✓

Bybitچگونگی سپرده گذاری در✓

معامله ثبت کنم؟Bybitچگونه در✓
Bybitانواع سفارشات در✓

انواع سفارشات مشروط✓
Bybitکارمزد در✓

نکات نهایی✓
BitMEXوBinanceوBybitمقایسه ی✓
سواالت متداول✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-with-bitmex-currency-exchange/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

Bybitصرافیمعرفی

Bybitتحتصرافیاین.دارددفترنیزتایوانوکنگهنگدرواستشدهایجادسنگاپوردر2018سالدر
Bybitشرکتنظر Fintech Limitedجزایردرکهشرکتیکند؛میفعالیتBritish Virgin Islands
آنمالیایهبازاروچینبالکیزمینهدربسیاریمتخصصانوهاسازمانمیزبانکهجاییرسیده،ثبتبه

Bybitاست اینیاصلتمرکز.استدیجیتالارزمشتقاتمعاملهصرافیبلکهمعمولی،صرافییکنه.
.دکنمیپشتیبانینیزدیگرارزتعدادیازامااستدالر/اتریومودالر/کوینبیتمعامالتصرافی

دیجیتالارزمشتقاتمعاملهوBybitصرافی

رشدبهروعمدتابازارمسیراگرچه.استبودهزیادینوسانشاهدگذشتههایماهدردیجیتالارزهایبازار
سالرکوردبهرسیدنازبعدکوینبیتارزش.استنبودهاماندرمختلفنوساناتازحالاینبااست،
.استداشتهکاهشیرونددالر،13,000حدودقیمتبهخود2019

ارزازاربکردهثابتتجربهاماکشند،میرارمزارزبازاردربعدیبزرگجهشانتظارزیادیعدههنوزشکبی
بهتوانندمیتریدرها.آیدمیماکمکبهBybitکهاستجااین.باشدپیشبینیقابلغیرتواندمیدیجیتال
بازارکهزمانیحتیفروش،یا(short)شورتهایسفارشمانندمشتقاتمعاملهواهرمبامعاملهوسیله
.کنندکسبسوددارد،نزولیسیر

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

Bybitصرافیمزایای

گستردهپشتیبانی.1

Bybitاتریوم،کوین،بیتارزهایمعاملهازEOSوRippleبفردمنحصرمزایایازاین.کنندمیپشتیبانیBybitکهاست
بهاهرم،باومشتقاتعنوانبهتوانندمیارزهااینازیکهر.کردمعاملهصرافییکدرهمکنارراماژورارز4اینتوانمی

.شوندمعاملهشورتیاالنگسفارشاتوسیله

کردنمچموتورباالیسرعت.2

100,000نرخبا.استمیدانتازیکهامروزیهایصرافیمیاندرBybitسفارشات،پردازشسرعتنظراز

TPS (Transaction Per Second)،BybitمثلخودهمتایانازBitMEXوDeribit500ترتیببهکهTPSو
5000TPSاستترسریعبسیاردارندسرعت.

این.کندفعالیتنرمیبهولود-اوربدونتالطم،پروسختهایزماندرBybitیشبکهکندمیکمکباالسرعتاین
کوتاه،نزمادرشماسفارشلغویاثبتبرایشبکهناتوانییاتاخیراست؛بودهروبروآنباBitMEXبیشترکهاستمشکلی

.باشددارریسکتواندمی

ضررتوقفوسودبرداشتنقطهزمانهمثبت.3

راکارودایناینکهجایبه.کنیدثبتخودمعاملهبرایاستاپیکوهدفیکهمزمانطوربهکهداریدراامکاناینBybitدر
ردبخصوص)ثبتدرتاخیراثربرزیانریسکتاکردهترسادهراکارBybitدهید،انجامجداگانهمعاملهیکبهورودهنگام
.دهدکاهشرا(نوسانپرهایبازار

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

مشتریانخدمات.4

طریقازتوانیدمیشما.است(مختلفهایزبانبهو)آنقدرتمندوفعالمشتریانخدمات،Bybitبزرگهایمزیتاز
ارتباطBybitدیرانمبامستقیماتوییتر،درتوانیدمیهمچنین.باشیدارتباطدرپشتیبانیباخودداشبورداصلییصفحه
.باشیدداشته

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

بیمه.5

هایهسرمایامنیت.کندمیاستفادهبازارریسکمدیریتبرایبیمههایشرکتمنابعازBybitعالوهبه
.استBybitدراولویتبزرگترینمشتریان

ماندنناشناسوامنیت.6

هاتریدربرایماندنناشناسامکانوامنیت،حفظبرایAir-gappedوMulti-Signatureپولکیف
ازدستهآنتوجهکههستندهاییویژگی،(KYCیامشتریشناختبرایگیریسختسیاستفقدان)

.کندمیجلبBybitبهراهستندمعامالتهنگامدرخودامنیتنگرانکهکاربرانی

احتمالیخطراتومزایا،Bybitدرمشتقاتمعامله

ردنکالنگ.اندشدهجایگزین"فروش/شورت"و"خرید/النگ"ابزاردوباسنتیمعاملهروشBybitدر
راارزرمزیکازمقداریشما.دهدمیانجاممعمولیصرافییکدرتریدرکهاستکاریمشابهاستعملی

.استکارنایمقابلینقطهدقیقاکردن،شورت.بیابدافزایشآنقیمتکهاینامیدبهکنید،میخریداری

کردنالنگاب.کردخواهدسقوطیاصعودبازاراویعقیدهبهآیاکهبگیردتصمیمتواندمیتریدرگونهاین
بازارکهکنیممیبینیپیشکردنشورتباعکسبروداشت،خواهدرشدبازارکنیممیبینیپیشیعنی
.داشتخواهدسقوط

صورتردبیشترسودیعنیاین.هستیممطمئنبازارروندبهحدچهتاکهاینازاستضریبینیزاهرم
.بیشترضررریسکمقابلدروشدنموفق

اهرمبامارجینمعامالت

رسبوبازاردرکارگزارانوهاتریدربرایمهمخیلیهایابزارازیکیتریدینگمارجینیاداراهرممعامالت
.کردپیادهدیجیتالارزمعامالتدرتوانمیرااصولهمینحالاینبا.استسنتی

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

اربسیمعامالتخود،سرمایهازمقداریازاستفادهباکهدهدمیتریدربهرااجازهایناهرمبامعامله
.دهیمتوضیحمثالیکبابگذارید.بگیردپیشیبازارجریانازودهدانجامبزرگتری

درصد1هرازایبه.کنیدمیالنگبرابر،10اهرمبادالر،1,000ارزشبهراکوینبیتشماکنیدفرض
ازاستفادهبدوندالر10سودجایبهیعنیاین.کردخواهیدسوددرصد10شماکوین،بیتقیمترشد
درصد1هربا!صادقههمقضیهاینبرعکسکهباشیدداشتهتوجهولی.کنیدمیسوددالر100اهرم،
.بودخواهدبرابر10شماضررقیمت،کاهش

املکآموزشازتوانیدمیبیتمکسوبایننسهایصرافیازاستفادهکاملآموزشدریافتجهت
.نماییداستفادهبیتمکسآموزشوبایننس

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
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https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-with-bitmex-currency-exchange/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-with-bitmex-currency-exchange/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

اهرمبامعاملهمعایبومزایا

Counterpartyیامقابلطرفریسکجبران.1 Risk

عملودخیوعدهبهنتوانندمعاملهیاقراردادیکطرفینازیکیکهاستاحتمالاینمقابل،طرفریسک
.هاستصرافیشدنهکخطرریسک،اینمواردازیکیدیجیتالارزبازاردر.کنند

بااهرم،ازاستفادهباسپسشده،صرافیواردخودسرمایهازدرصدیباتوانیدمیشمااهرمازاستفادهبا
:دهیمتوضیحمثالیکبادهیداجازه.کنیدمعاملهخودحقیقیسرمایهمقادیر

نهاتخود،موجودیازمحافظتبرایتوانیدمیشما.داریدخودپولکیفدرکوینبیت1شماکنیدتصور
ابسپس.کنیدذخیرهامنوآفالینپولکیفیکدررابقیه0.9وکنیدصرافیواردراخودکوینبیت0.1

.کنیدمیمعاملهخودکوینبیت1کلباانگار،x10اهرمازاستفاده

بیشترپذیریآسیبکناردرسرمایهباالیبازده.2

سودتریبیشبازدهباتاکنیمتوزیعمختلفهایبازارمیانراخودیسرمایهتوانیممیاهرمازاستفادهبا
میرارقهابازاراینازیکهرسقوطخطرمعرضدررامابیشتر،بازدهکناردرسرمایهتوزیعایناما.کنیم
.دهد

برابرچندینسودکسب.3

کنیدکسبزیادیسوداهرمازاستفادهباثابت،وکمرشدباهایبازاردرتوانیدمیشما

ریسکمدیریت

توانستیمکهابزاریهماننکنیدعملاحتیاطبااگر!استلبهدوشمشیراهرم،کهباشیدداشتهخاطربه
.شودتریدریکورشکستگیموجبتواندمیبیاورد،برایتانکالنیسود

http://www.omidfadavi.me/
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حکمسکریمدیریتبدوناست؛انگیزشگفتابزاریشودبردهکاربهمناسبیریسکمدیریتبااگراهرم
.استصرافیباحسابتسویهوحسابشدنمسدودصورتبهاغلباتفاقاین!فردنابودی

پردهسصرافیدرراپوزیشنآنبراینیازموردمارجینابتدابایستیدار،اهرمپوزیشنیکبهورودبرای
آنازد،باششمامارجینتواناییازبیشکهشودسقوطیدچارشماپوزیشنکهصورتیدر.کنیدگذاری

.شویدمیحسابتسویهپوزیشن

وبدهمدستازخودیسپردهمقدارازبیشاهرم،ازاستفادهبااستممکنآیا:سوال
شوم؟بدهکارBybitبه

یسپردهمیزانبدهیددستازBybitدرمعاملهگونههردرتوانیدمیکهمقداریحداکثرخیر،:پاسخ
پوزیشنیکبهورودبرایمارجینعنوانبهکهایسپردهمیزانبلکهخود،یسپردهکلنهواقعدر.شماست

.کنیدمیاستفادهآناز

ابحستسویهمعرضدرمارجینعنوانبهراخوداکانتموجودیکلکهنیستنیازیBybitدرخوشبختانه
.دهیدقرار
ریدتهربهرابخشیومشخصمارجینوکردهاستفادهشدهایزولهمارجینویژگیازتوانیدمیبلکه

.دهیداختصاص

واستخراججامعآموزش+چیست؟گریندیجیتالارز:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
آنپولکیف

AMRیا تجدید دوباره ی مارجین چیست؟

Bybitازتفادهاسباخودکاربطورحساب،تسویهازجلوگیریبرایکهکندمیفراهمشمابرایراگزینهاین
(maintenance)مارجینتثبیتسطحیکشما.کندتجدیدراشماپوزیشنمارجینشما،موجودی

.شودمیحفظبخودیخودبطورکهکنیدمیتعیین

Liquidationیاحسابتسویهقیمت Priceچیست؟

سرمایهازبیششمازیاناگر.کنیدمیزیانوسودخوداهرمازایبهشماتریدینگ،مارجیندرساده،زبانبه
دادیمحتوضیکهطورهمان.رسیدمیحسابتسویهقیمتبهبخودخودصورتبهباشد،سپردهاولیهی

.ودبخواهدترنزدیکشماورودیقیمتبهحسابتسویهقیمتکنید،استفادهبزرگتریاهرمازهرچه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-grin-coin-and-how-to-mine-it/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

بهکوینتبیقیمتوقتی.داردقرارورشکستگیقیمتبهماندهکمیدرستهمیشهحسابتسویهقیمت
.دهیدمیدستازراخودمارجینوشودمیمنحلBybitدرشماپوزیشنرسد،میمرزاین

ضررفتوقنقطهیااستاپازبایستیهمیشهخود،پوزیشندادندستازواتفاقاینازجلوگیریبرای
.دهیممیتوضیحادامهدرراکاراینانجامچگونگی.کنیداستفاده

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
11

و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

اهرممقدارتنظیم

لغزاننوارازتوانیدمیکاراینبرای.کنیدتنظیمراخوددلخواهاهرمx100تاx1ازتوانیدمیBybitدر
.کنیدتایپراخوددلخواهعددیاکردهاستفادهصفحهیگوشه

مهمسیارب.شودمینوشتهشماحسابتسویهمقدارکنید،میثبتداراهرممعاملهسفارشیککهبارهر
تسویهکنزدیاندازهچهبهباالتر،هایاهرمدرباشیدمتوجهوباشیدداشتهعدداینازدرستیدرککهاست

.استحساب

.شویدمیحسابتسویهشماباشدداشتهکاهشدرصد1حدودبازاردرقیمتاگر،x100اهرمباالنگدر

.استدرصد4حدودعدداینx25اهرمدر

.استدرصد10حدودمقداراینx10در

وساننپرهایبازاردرخصوصبهتواندمیآید،میانگیزهیجانبنظرخودسودکردنبرابر100کهاینبا
هدفاربازاگر.بگیریدنظردراهرمانتخابازپیشراخودنظرموردبازاروضعهمیشهپس.باشدخطرناک

قیمتطبیعینوسانازبیشترآننوسانمیزانیادارد،نرمالبهنسبتتریوسیعقیمتیبازهشما
.بودخواهدناشیانهبسیارباالاهرمازاستفادههاست،

ورشکستگیوانحاللازاستبهترامن،خروجییکیاضافهبهلغزش

تنگتاپاسازباالتراهرمبرایکهاستاینبراصلتریدر،هرریسکمدیریتوپوزیشنیاندازهبهتوجهبا
.یمکناستفادهتریوسیعاستاپازدهدمیاجازهترپاییناهرمازاستفاده.کنیممیاستفادهتری

.دهدیممابهرااقداماتیچهاجازهبازار،شرایطوتریدینگسبکما،شخصیاستراتژیکهبدانیمباید

نمیامبهراباالاهرمازاستفادهیاجازهاحتماالداردوسیعییروزانهرنجکهبازاریدرهاترندکردندنبال
.دهد

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
12

و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

خالفیحرکتنقطهآنازبعدوشویمواردنقصبیورودیازکهبودخواهدجوابگوباالاهرمصورتیدرتنها
.نباشدبازاردرماجهت

برایجاتیبایسداردوسیعیرنجکهبازاریوباشد،ماحسابتسویهینقطهازپیشدرستبایداستاپ
.گرفتنظردرآننوسان

Bybitدرکاربهشروع

باالیدرراRegisterیگزینهسایت،بهورودبا.کنیدنامثبتبایدابتدا،Bybitدرتریدینگشروعبرای
.شودمیدادهنمایشنامثبتفرمآنانتخاببا.کنیدمیمشاهدهصفحه

.استآمادهاشماکانتشما،ایمیلبهشدهارسالکدتاییدسپسوانتخابی،پسوردوایمیلکردنواردبا

بهورودناولیازپسوکنید،استفادهقدرتمندپسوردیکاز.بگیریدجدیراخودامنیت:مهمنکته•
وایمیلوSMSباتاییدجملهازامنیتیهایحفاظانواعورفتهامنیتیتنظیماتبخشبهخود،اکانت
FA2ازاستفادهباGoogle Authenticator appکنیدفعالرا.

مقداراین.شوندمیمندبهرهدالر10ارزشبهکوینبیتیهدیهیکازکاربراننام،ثبتتکمیلهنگامدر
.کردفروشوخریدآنباتوانمیفقطونیستبرداشتقابل

متحدهایاالتدراگرپس.اندشدهمنعBybitدرفروشوخریدازآمریکاییکاربرانکهباشیدداشتهتوجه
.کنیداستفادهآیپیتغییردهندهافزارنرمیکازآندرتریدوBybitبهاتصالبرایبایدکنید،میزندگی

Bybitدرگذاریسپردهچگونگی

جدیدنگذاراسرمایهکهمعناستاینبهاین.کندنمیپشتیبانیفیاتارزهایسپردهازBybitمتاسفانه
بهراخودسرمایهدیگر،هایصرافیطریقازابتدابایدافراداین.شوندBybitواردمستقیمبطورتوانندنمی
.دهندانقالBybitبهسپسوکردهتبدیلدیجیتالارز

را"deposit"یگزینهوکنیدبازباالچپیگوشهدررا"trade"یزبانه،Bybitدرگذاریسپردهبرای
.کنیدگذاریسپردهEOSوXPRاتریوم،کوین،بینتوانیدمیBybitصرافیدر.کنیدانتخاب

دریافتتریدبرایهدیهدیگردالر50معادل،Bybitدراتریوم6یاکوینبیت0.2حداقلگذاریسپردهبا
.کنیدمی

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

Start"یدکمهرویابتدا.استآساننسبتاکاربهشروع،Bybitصرافیدرنامثبتازبعد Trading"در
.رویدمیمعاملهاصلیداشبوردبهکاراینبا.کنیدکلیکBybitاصلییصفحه

هستیدتقاتمشمعاملهزمینهدرایحرفهتریدریکاگر.استسازیشخصیقابلکامالداشبورداینعالوهبه
قبولابلقکارتازهکاربرانبرایفرضپیشطراحیامادهید،تغییرخوددلخواهبهراصفحهاجزایتوانیدمی

درهشدارائههایقابلیتوخدماتازاستفادهبرایکلیدیاطالعاتشدهآمادهپیشازطراحیاین.است
Bybitدهدمیارائهواردتازهکابرهربهرا.

درمعمولی،هایصرافیسایرباBybitاصلیتفاوتاما.استدیگرصرافیهرمشابهBybitدرپولکیف
درراتیحرکقابلنوارمعامالت،اصلییصفحهبهورودهنگامدلیلهمینبه.استمشتقاتمعاملهامکان
100تابرابر1ازراآنمقادیرتوانیدمیکهاستاهرمضریبنواراین.کنیدمیمشاهدهباالچپیگوشه
.کنیدتعیینبرابر

کنم؟ثبتمعاملهBybitدرچگونه

به.داردکاربردیومنظمچینشBybitکابری،محیطنظراز.بیاندازیمپلتفرممحیطبهنگاهیبگذاریدابتدا
.کنیدانتخابشبوروزحالتبینتوانیدمیعالوه

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

یکمثلاضافیآپشنچندینبااستدیگرصرافیهرمشابهکنیدمیمشاهدهکهسفارشکردنواردپنل
.ندارندوجودهاصرافیسایرازبسیاریدرکهمشروط،سفارشاتوقیمت،لیمیتلغزاننوار

مکررایپتبجایشویم،سازگارکنندمیحرکتسرعتبهکههاییبازارباآسانیبهدهدمیاجازهلغزاننوار
.بکشیمعقبیاجلوسادگیبهرانوارخودقیمت،

یههمنیستیممجبورشدهایزولهمارجینازاستفادهباشد،کردهاشارهپیشترکهطورهمانهمچنین
نمارجیسهممعاملههربهتوانیممیبلکه.دهیمقرارمعاملهیکشکستخطرمعرضدرراخودموجودی
.دهیماختصاصراخودش

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

Bybitدرسفارشاتانواع

.LimitسفارشوMarketسفارش:دارندوجوداصلیسفارشنوعدو

مارکتسفارش•

قیمترینبهتکهچرا.هستیدبازاریکنندهمصرفیکشماکنید،میثبتمارکتسفارشیککهوقتی
مجبورتاسممکنکننده،مصرفعنوانبه.شودمیانجامبالفاصلهسفارشوکنیدمیانتخابراموجود
.بپردازیدراالزمکارمزدباشید

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

راشورت/گالنوبخریدخواهیدمیکهکوینیبیتمیزانشما.استسفارشنوعترینسادهمارکتسفارش
.شودمیانجامبالفاصلهموجودقیمتبهتریندرشماسفارش.کنیدمیمشخص

لیمیتسفارش•

خود،فارشسدادنقرارباکهچرا.هستیدبازاریکنندهایجادشماکنید،میثبتلیمیتسفارشیکوقتی
بهبازارقیمتهکزمانیتاماندمیباقیسفارشثبتدفتردرشماسفارش.کنیدمیایجادنقدینگیبازاردر

.ازیدنپردکارمزدیکهداریدراامکاناینشمااینجادر.برسدشماتوسطشدهتعیینلیمیتینقطه

اما.کنیدالنگراآنخواهیدمیشماواستدالر9,800کوینبیتکنونیقیمتکنیدتصورمثالبرای
بهآنمتقیکههنگامیلیمیت،سفارشیکثبتباتوانیدمیپس.باالستآنقیمتکنیدمیحس

.شوداجراشماخریددستوررسیددالر9,700

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

مشروطسفارشات•

.استمناسبایحرفههایتریدربرایوبودهترپیشرفتهوترپیچیدهکمیسفارشاتنوعاین

یکبا.کنیدهاستفادمشروطسفارشاتازتوانیدمیهستید،خودسفارشثبتبهمایلخاصیشرایطدراگر
کههنگامیداریدقصداگر.استدالر10,000اکنونکوینبیتقیمتکنیدفرض.دهممیتوضیحمثال
.اییدنماستفادهمشروطسفارشازتوانیدمیکنید،النگراآنشددالر9,000کانالواردکوینبیتقیمت

شود،مهیادهشتعیینشرایطکههنگامیفقطولیباشدلیمیتیامارکتنوعازتواندمیمشروطسفارش
.شودمیثبتاتوماتیکطوربهشماسفارش

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

خالصهطوربهلیمیتومارکتسفارشتفاوت

شمانپوزیشمارکتسفارشدرکنیم،بازگوجملهدودررااصلیسفارشنوعدواینتفاوتبخواهیماگر
توانیدمیماشلیمیت،سفارشدرکنید؛تعیینراورودیقیمتتوانیدنمیاماشود،میبازبالفاصلهقطعا
ورودرایبنظرتان،موردپوزیشنبهبازارقیمترسیدنزمانتابایداماکنید،تعیینراخودوروردیقیمت
.کنیدصبر

کدامهرکاربردوسفارشنوعدواینتفاوتدانستنکنید،میمعاملهمحدودیزمانییبازهدرکههنگامی
متفاوتیهایتعرفهلیمیتومارکتسفارشاتکارمزد،Bybitدرکهبدانیداستخوب.استضروریبسیار
.پرداختخواهیمآنبهادامهدرکهدارد

خریدراهنمایوکشکوینبیتماینجامعآموزش:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
آنماینردستگاه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/everything-about-bitcoin-cash/


www.omidfadavi.me
19

و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

مشروطسفارشاتانواع

.کنندمیدنبالراخاصیهدفهااینازیکهر.دارندوجودمشروطسفارشاتانواعBybitدر

Fill/"لغویاکاملاجرای"سفارش• or Kill

کلهبوگرنهشودمیپرکاملبطوروبالفاصلهیاکهاستسفارشی،FOCیا"لغویاکاملاجرای"سفارش
.گرددمیلغو

معمولحالتدرکهکنندثبتبزرگیسفارشدارندقصدکهاستمناسبهاییتریدربرایسفارشاین
اعالمربازابهراخودرویکردروشاینبهتریدرپس.بکشدطولآنشدنپربرایزیادیزماناستممکن
.کندمی

Immediate/"لغویادرنگبی"سفارش• or Cancel

ایناوتتف.شودمیلغووگرنهشودمیپربالفاصلهیاکهاستسفارشی،IOCیا"لغویادرنگبی"سفارش
.دهدمینیزرانسبیشدنپریاجازهIOCکهاستاینFOKباسفارش

باکهندخواهنمیوکنندثبتبزرگیسفارشخواهندمیکهاستمناسبهاییتریدربرایسفارشاین
.شودپرنامناسبیقیمت

Good/"شودلغوزمانیکهتامعتبر"سفارش• `Till Canceled

اند،ممیباقیبازمشخصقیمتینقطهتاکهاستسفارشی،GTCیا"شودلغوزمانیکهتامعتبر"سفارش
.زمانیمحدودیتهیچبدون

یتمحدودوشوندخارجآنازیاشدهبازارواردخواهندمیکهاستمناسبهاییتریدربرایسفارشاین
.ندارندنیززمانی

Bybitدرکارمزد

هزینهتامینکارمزدوتریدینگکارمزد:داردوجودBybitدرکارمزدنوع2

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

0.075مارکتسفارشکارمزدصرافی،ایندر.استBitMexمشابهBybitدرتریدینگبرایکارمزد
ههزینمارکتسفارشایجادبرایبایدیعنیاین.باشدمیدرصد0.025-لیمیت،سفارشکارمزدودرصد،

کنیدسعیههمواردلیلهمینبه.کنیدمیدریافتمبلغیحتیلیمیتسفارشایجادبرایامابپردازید،راای
بالفاصلهانسفارشتخواهیدمیوداریدعجلهاینکهمگر.کنیداستفادهلیمیتسفارشازBybitدرتریدبرای
.شودپر

ردیگعبارتبه.شودمیمحاسبهپوزیشنیاولیهارزشاساسبرتریدینگکارمزدBybitدرعالوهبه
اهرمکهدباشیداشتهتوجهپس.داردتاثیرپرداختیکارمزدمیزانبراهرمتانمیزانوشمایاولیهمارجین
.بودخواهدکارمزدباالتردرصدموجبباالتر

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

هزینهتامینو(یدائم(سررسیدبدونآتیمعامالت

درین،ابجای.شوندنمیمنقضیونداردسررسیدتاریخکهاستآتیمعامالتازنوعیBybitدرتریدینگ
Bybitهزینهتامینبنامداردوجوددیگرییالزمهحق(Funding Fee)جمعیکبارساعت8هرکه
.شوندمیآوری

هاشورتوهاالنگمیانهزینه،تامینکارمزدکهاستاینداردوجودBybitصرافیدرکهجالبیینکته
حقیقیقیمتبهBybitدرکوینبیتقیمتکهشودمیباعثکاراینBybit.خودنهشود،میبدلورد

.بماندنزدیککوینبیت

شورتنظراز)هستندبازارتریدرهایاکثریتباهمسوخودسفارشدرکهکسانیبرایگیریممینتیجهپس
ثریتاکجهتخالفدراگربرعکسوشودمیگرفتهنظردرمعاملههربرایکارمزداندکیدرصد(النگیا

اینبماند،بازافیکزمانمیزانبهپوزیشنیاگرتئورینظراز.کنیدمیدریافتنیزکارمزدیکنید،بازپوزیشن
قابلمارکتاتسفارشبازاردربیشتراتفاقاینالبته.کندمنحلراشماسرمایهنهایتدرتوانندمیهاکارمزد
.لیمیتسفارشاتدرنهدهندمیارائهباالیییبهرهبارااهرمومارجینکهاستترتصور

ازدخوموجودیبرداشتبرایشما.حسابازبرداشتکارمزدنامبههستهمدیگرکارمزدنوعیک•
Bybitبپردازیدکوینبیت0005یهزینهباید.

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

سفارشثبت

رادخوسفارشنوعبایداولمرحلهدر.کنیمثبتوطراحیراخودسفارشکهرسیدهآنوقتاکنون
.کنیمانتخاب

مقدارواهرمنموده،انتخابرا”market“بخشسادگیبهدارید،رامارکتسفاشیکایجادقصداگر
Order“میزاناینجادر.کنیدانتخابدالربهرا(Qty)سفارش Value”،واولیهمارجینحاصلشما
.شماستانتخابیاهرم

این.شورتوالنگهایدکمهزیرشود،میدادهنمایشترپایینشماپوزیشنایجادحقیقییهزینه
.دهیدمیاختصاصتریداینبهخودحسابازکهاستمبلغیمقدار

Available“مقدار Margin”شماستحسابدرتریدقابلموجودییدهندهنشان.

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

سفارشثبتآخرمراحل
یگزینهسفارش،ثبتازپیشدرستوعملیاتانتهایدراست،لیمیتنوعازشماسفارشکهصورتیدر
"Post Only"کنیدانتخابحتمارا.

ضررتوقفوسودبرداشت
کهاستصفحهایندر.کردیمانتخابراسفارششروطوخوداهرمکردیم،ایجادراخودسفارشاینجاتا

راضررتوقفوسودبرداشتنقطهتوانیممیاینجادر.استدسترسیقابلBybitکلیدیهایویژگیازیکی
اینانهجداگانجاماسترسوکردهآسانبسیارراپروسهاین.کنیمثبتخودسفارشازبخشیعنوانبه

.کندمیحذفراهاعملیات

بارابطهدرکلیدیاطالعاتتمامکهشویممیبردهایصفحهبهشورت،یاالنگهایگزینهازیکیانتخاببا
اخصشقیمتبازار،کنونیقیمتانحالل،قیمتورود،قیمتجملهازاطالعاتی.دهدمینمایشراماسفارش

.غیرهو

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

.کنیدواردراضررتوقفوسودبرداشتینقطهتوانیدمیصفحهایندرهمچنین

برداشتاتدستوروشودمیکلسفارشدفترواردشمامارکتسفارشبزنید،راتاییدیدکمهکههنگامی
نظرموردینقطهبهاگروشودمیسفارشدفترواردمشروطسفارشعنوانبهشماضررتوقفوسود
.شوندمیفعالبرسد

استفادهناسبماهرمازباشیدمطمئن.کنیدبررسیراخودسفارشدیگرباریکنهایی،ثبتوتاییدازپیش
نقطهازلقبشماضررتوقفینقطهشویدمطمئنهمچنین.داریدمعقولیحسابتسویهقیمتوایدکرده
.داردقرارحسابتسویهی

در.ریدبمیبهرهباالییاهرمازوقتیبخصوصکنید،استفادهاستاپمارکتازBybitدرهمیشهوهمیشه
ایدشدهخارجمعاملهازدرصدی100بطورکهاینازاطمینانبرایاستاپمارکتازاستفادهباال،هایاهرم

ازرامایولکندعبورماخروجیازقیمتوکنیماستفادهلیمیتاستاپیکازکهاحتمالاین.داردضرورت
.بخریمجانبهبتوانیمکهاستآنازبزرگترریسکینکند،خارجمعامله

Marginتریدینگمارجین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Tradingکاربردیچهوچیست
دارد؟

http://www.omidfadavi.me/
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و بررسی مزایا و معایب آنبای بیتBybitآموزش صرافی 

قیمتبهترینبابالفاصلهکهباشدمارکتسفارشیکاگر.شودمیثبتشماسفارشنهاییتاییدازبعد
.داردباالییبسیارنقدینگیBybitکهچراشودمیانجامموجود

خودپوزیشنبرنظارتومشاهده

.استمهماربسیورودینقطهازبعدتریدمدیریتکهنکنیدفراموشاستشدهانجامشماتریدکهاکنون
.باشیدداشتنظرزیررابازارهموارهبایدایدنکردهتعریفسودبرداشتینقطهیکاگر

وپاسخ.شویدخارجخودپوزیشنازداریدقصدهاآندرکهباشیدداشتهنظردررامشخصیمقادیر
ارهدوبهمه،ازترمهم.باشیدداشتهنظردردهندرختوانندمیکهممکنهایسناریوتمامبرایراهکاری
.کنیدتعیینآن،زیرمعامالتکردنباطلبرایمارکتاستاپکنم،میتاکید

.کنیدمشاهدهBybitدرتریدینگیصفحهپایینطریقازتوانیدمیراخودکنونیپوزیشن

"Qty"استآنشدنباززماندردالربهپوزیشنارزشیدهندهنشان."Value"یدهندهنشاننیز
درداییابتمارجینضربحاصلباشیدداشتهخاطربهاگرکهاستکوینبیتمقیاسبهاماارزشهمین
.استاهرم

"Margin"واید،کردهاستفادهآنازپوزیشناینکردنبازبرایکهایستسرمایهیدهندهنشان
"P&L"شماستیلحظهاینبهتازیانوسود."Daily realized P&L"حقیقیزیانوسودمیزانهم

.دهدمینشانراشما
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.کنیدسازیفعالرا(AMR)"مارجینیدوبارهتجدید"توانیدمیاینجادرهمچنین

پوزیشنبستن

راستیوشهگدرکهببندیدلیمیتیامارکتیبوسیلهراخودپوزیشنتوانیدمیبخواهیدکههرگاهشما
بستندرولییدکنمیاستفادهایلحظهقیمتبهترینازمارکتبابستندر.کنیدمشاهدهتوانیدمیپایین

.کنیدمیثبتخودسفارشیوارونهسفارشیکهاستاینمشابهلیمیتبا

کوینآلتتریدینگبهکوینبیتازتغییر

وبیشترکریسدنبالبهاگرامادارد،زیادیمحبوبیتفراواننوساناتعلتبهکوینبیتتریدینگگرچه
.کنیداستفادههاکوینآلتازتوانیدمیهستیدبیشتریناپذیریپیشبینی

Bybitاستنآسابسیارآندرهاکوینآلتتریدینگکهدهدمیارائهکاراینبرایرامناسبیپلتفرم.

http://www.omidfadavi.me/
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ینکوآلتوکردهکلیکبینیدمیباالتصویریگوشهدرکه”B“لوگویرویبرنظر،موردارزتغییربرای
آلتآندرتوانیدمیکههاستصرافیسایرباBybitاساسیهایتفاوتازیکیاین.کنیدانتخابراخود
هارافیصسایردرمعموال.کنیدتریدخودشانیبوسیلهوکردهگذاریسپردهمستقیماراخودهایکوین
.کنیدهاستفادهاکوینآلتتریدینگبرایمارجینعنوانبهکوینبیتازکهداردوجودامکاناینتنها

اماید،باشکردهدرکوگرفتهیادمعاملهبهورودازپیشبایدرااحتمالیهایراهکاروهاتکنیکاینیهمه
دستآنهبتمرینبابایدکهاستمهمیتواناییعمل،حیندرناشناختههایچالشباشدنروبروتوانایی
.بیابید

:باشیدداشتهخاطربه

ومتدیککافی،اطالعاتبرعالوهبایستیشمااهرمازاستفادهازپیش.استدولبهشمشیریکاهرم
testnetپلتفرمیکBybit.داردمثبتینتایجکهاستکردهثابتکهباشیدداشتهشدهآزمودهاستراتژی

فرآیندابآشناییبرایتوانیدمی.استاصلیتریدینگپلتفرمهمسانکهدهدمیارائهکاربرانبهنیز
.کنیدعادتآنمحیطبهتابگذرانیدآزمایشیپلتفرمایندررازمانیابتداتریدینگ

http://www.omidfadavi.me/
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مفیدهایابزاربرخی

•Tradingviewحرفهدرترییکعنوانبه.استبازارنمودارکردندنبالوترسیمبرایمفیدابزاریک
.خشیدببهبودراخودتصمیماتتاکنیداستفادهبازاربرنظارتبرایافزارینرمچنینازبایدای

.کندادغامخوددرونراTradingviewنزدیکیآیندهدرکاربرانراحتیبرایداردقصدBybitالبته

نهایینکات

هنگامی،مومنتوماساسبرمعاملهوترندکردندنبالمثلمندنظامومالیمهایاستراتژی•
یکدربازارکفدرخرید.هستندمفیدبسیارشونداستفادهپایینوخطرکماهرمیکباکه

.استآورسودبسیارمدتدرازدربازار،روندکردندنبالو5x-3اهرمیکبارونقپربازار

میزانبر(S/R)مقاومتوحمایتبهنسبتفعلیقیمتموقعیتوبازارشرایطدهیداجازه•
میتفادهاساستاپمقادیربرایبازارساختارازکهافرادیبرایبخصوص.بگذارندتاثیراهرم
.کنند

برایتوانیدمی<<نوساناتشدنترفشرده+حمایتمیزانبهنزدیکقوی،ترندیکدر•
.کنیدریسکباریکاستاپیکوباالاهرم

فضایهاقیمتبهتااستالزمتریپاییناهرم<<بیشترنوسان+وسیعیبازهدربازار•
.باشدترعریضبایداستاپتانهمچنینشود،دادهتنفس

.ایدهبرداشتحدازبیشاهرماحتماالکنید،نمیراحتیاحساستریدبهورودهنگاماگر•

کهوقتی.برعکسیاوپردازندمیراهاشورتبهایهاالنگیاکنید،دقتهاسرمایهبه•
خروجکهایننتیجه.شوندمیتربرهزینههاپوزیشنحفظباشد،شلوغسمتیکدربازار

.داشتخواهدزیادینوسانها،پوزیشناززیادییعدههمزمان

.باشیدیافتهافزایشحدازبیشآنقیمتکهبازاریواضحهایالگوبهورودمراقب•
سمتبهضربهکوچکترینباوسادگیبهباالاهرمباهایتریدرباجمعیتپرمعامالت

.کنندمیسقوطمقابل

ادامهباطانضباوکنیدآشنامحیطباراخودکنید،شروعکممقادیربادیگر،کارهرمشابه•
وبرویدBybit.comوبسایتبهدهد،میجوابکنیدمیفکرکهداریدسیستمیاگر.دهید

.ببریدبهرهاهرمازدرستیاستفادهمزایایوصرافیاینهایویژگیاز

.بپردازیمرقیبورایجهایصرافیسایرباBybitصرافییمقایسهبهخواهیممیاکنون
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BitMEXوBinanceوBybitیمقایسه

.میسازدمتمایزدیگرهایصرافیازراهاآنکهدارندخاصیامکاناتوهاویژگییکهرها،صرافیاین

Bybitردهاصرافیازبسیاریاینکهبا.استبرخوردهزیادیموانعبه،2018سالدرخودتاسیسزماناز
طراحیجهانیصورتبهکهکردهادعاابتداازBybitکنند،میتمرکزقارهیکیاکشوریکرویکاربهشروع
روسیه،وژاپنجنوبی،آسیایشمالی،آمریکایشرکت،اینادعایبهتوجهبا.داردکاربردنیایهمهازوشده

.انددادهتشکیلراBybitکاربرانبیشترین

دیجیتالارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Chiliz(CHZ):کنهتونکمکمیتونههممطلباین

هایردکاربوامکاناتگستردگیبهکهاستحاضرحالدیجیتالارزهایصرافیبرترینازBinanceمقابلدر
.داردشهرتآن

BitMEXکاربرانرایبراباالیینقدینگیوامنیتکهاستدیجیتالارزمعتبروسابقهباهایصرافیازنیز
3ازبیشباامروزهوشداندازیراههاتریدرازگروهیتوسط2014سالدرصرافیاین.آوردمیفراهم
.استدیجیتالارزآتیمعامالتصرافیتریننقدینگیپرروزانه،معاملهدالرمیلیارد

یمقایسهبهخواهیممیحال.استرفتهقدیمیوقدرتمندهایصرافیرقابتبهBybitکهاستمشخص
.بپردازیمBinanceمشهورصرافیباصرافیاین

کارمزد

باتوجهابکارمزدوشدهتقسیم(مارکت)بازارمصرفو(لیمیت)بازارایجادیدستهدوبهسفارشاتBybitدر
.باشدمی0.025-لیمیتسفارشاتبرایودرصد0.075مارکتسفارشاتکارمزد.شودمیمحاسبهاین

خودتوکنباراکارمزدصورتیکهدرولیشود؛میمحاسبهدرصد0.1سفارشاتیهمهکارمزدBinanceدر
BinanceیعنیBNB،یابدمیکاهش(درصد0.075بهیعنی)درصد25کارمزدبپردازید.

BitMEXمشابهکامالهاکارمزدنظرازنیزBybitاست.

میهایصرافمیانموجودهایکارمزدنرخکمترینازهانرخاینکهدانیدمیباشیدتجربهباتریدریکاگر
.استکاربرانجلبعواملازبیتمکسوبایننسصرافیدوهرپایینکارمزدنرخپس.باشند
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اهرم

.استجسورانهبسیارکهدهدمیارائهراx100تااهرمBybitپا،نوپلتفرمیکعنوانبه

Binanceرمپلتفبهمربوطهاآنترینمشهورکهکندمیارائهمختلفهایکاربردبامتفاوتیهایاهرم
باالبسیارخودینوبهبهکهدادمیارائهراx20اهرمپلتفرماینبکارشروعابتدایدر.استآنآتیقرارداد
خودامکاناتبهراx125سقفتااهرمیارائهرویکردتغییریکباBinance،2019اکتبردرآنکهحال.است
.افزود

قرضBinanceازدالر124تاتوانیدمیشماشده،گذاریسرمایهدالرهرازایبهیعنیاینکهدانیدمیحتما
.بگیرید

BitMEXمشابهنیزBybitتااهرمx100دهدمیارائه.

گذاریسپردههایروش

رافیصایندرراخودفیاتهایارزتوانیدنمیشما.استدیجیتالارزباآنبودنمحوریتکBybitمعایباز
انتقالصرافینایپولکیفبهکوینبیتمثلخودموجودارزهایازتوانیدمیتنهاوکنیدتبدیلدیجیتالارزبه

.دهید

درصرافیاینبودنمسدودکهداردوجودآمریکاییکاربرانبرایBybitازاستفادهبرایبزرگیمانعهمچنین
.استمتحدهایاالت

Binanceبااخیرااما،کردمیپشتیبانیدیجیتالهایارزمستقیمانتقالازتنهاخودکارابتدایدرگرچهنیز
Debitیااعتباریهایکارتاز،Simplexشرکتهمکاری Cardکندمیپشتیبانی.

گوناگونارزهایازپشتیبانی

هاآنهایبرتریبزرگترینازدیجیتالارزهایازایگستردهطیفازBitMEXوBinanceصرافیپشتیبانی
بهکهاستمحبوببسیارهاIEOبرگزاریبرایBinanceدیجیتال،ارزهایتریدینگبرعالوههمچنین.است

.کنندپیدابازارهایغولمیاندرراخودجایدهدمیامکانهاآپاستارت

اینقیمتافزایشوزمانگذشتباکهمعناستاینبهBinanceکاربرانبرایIEOهایتوکنخریدامکان
.آورندمیدستبهخوبیسودها،توکن
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امنیت

BybitوBitMEXتمامی.استآنقوتنقاطازکهاستگذاشتهامنیترویبرشدیدیتمرکزدوهر
.اندشدهادغامSSLارتباطیاستانداردباBybitسایتصفحات

نگهورداحتمالیهکرهایدستازتاشوندمیذخیرهسردپولکیفصورتبههاپولکیفتمامیبعالوه
.شوندداشته

.استشدهاثباتکامالعملدرآنامنیتشده،ایجادBybitازترقبلبسیارBitMEXکهآنجااز

کوین،بیت+30,000ازبیشارزشبهایبیمهبودجهداشتنباBitMEXای،بیمهامنیتنظرازاما
.دهدمیپوششرااحتمالیخطاهایوبازارلغزشازناشیهایخسارت

مشتریانازپشتیبانی

توجهجالب.دهستنقائلزیادیارزشصرافیپشتیبانیومشتریانخدماتبهوارد،تازههایتریدرازبسیاری
پاBybitاست،اجتماعیهایرسانهدرتعاملوایمیلبهمحدودBinanceپشتیبانیکهحالیدرکهاست

نیازگویپاسخروزیشبانهصورتبهتلگرام،حتیوایمیلآنالین،چتطریقازوگذاشتهفراتراینازرا
.استکاربران

BitMEXبسیاریقاتیتحقتیمبامشتریان،بهپاسخگوییهایسیستمترینقویازیکیداشتنبانیز
BitMEXیپروژهازبخشی)داردکهقدرتمندی Research)،استمیداناینیبرنده.

رکتشاینمشتریانخدماتسیستماماکند،میعملترضعیفگرچهپاسخگوییدرBinanceمقابلدر
.ندکمیپشتیبانیصرافیاینبودنالمللیبینادعایازکهکندمیپشتیبانیجهانزبان15از

گیرینتیجه

ظرنازاماکنند،میعملخوبکاربرانمکانیموقعیتبهبستههاصرافیاینیهمهگرچه
حرفهمچنانBitMEXوBinanceنقدینگی،واعتبارنیزوها،هزینهبودنپایینوامکانات

.دارندگفتنبرایبازاراینهایواردتازهبهنسبتزیادی
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متداولسواالت

دارد؟مزایاییچهBybitصرافی

ماژوردیجیتالارز4برایسررسیدبدونآتیمعامالتهایقراردادازپشتیبانی•
باالپردازشموتورسرعت•

قدرتمندمشتریانخدمات•
ضررتوقفوسودبرداشتنقطهزمانهمثبتامکان•

.هستندنوپاصرافیاینمزایایازهمگیبزرگ،وکوچکجزئیاتبسیاریو

چیست؟تریدینگمارجین

رمایهسازبیشمقداریبادهدمیاجازهافرادبهکهاستمعاملهنوعیاهرم،بامعاملهیاتریدینگمارجین
.کنندمعاملهخود

چیست؟النگوشورتپوزیشن

رارقدارایییکقیمتکاهشیاافزایشرویبرراخودیسرمایهتوانیدمیشماآتی،معامالتبازاردر
قیمتدداریباوراگربرعکسو(خریدمی)کنیدمیالنگراآنکند،میرشدقیمتکهداریدباوراگر.دهید

.(فروشیدمی)کنیدمیشورتراآنیافت،خواهدکاهش
.کنندکسبسودبازارافتازحتیمیتوانندهاتریدرگونهبدین
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