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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

یا معامله ارز دیجیتال چیست و یک تریدر با چه روش هایی  Tradeترید
کار کند؟میتواند 

اگر.ودشمیپرداختهکنیدرعایتزمینهایندربایدکهمهمینکاتوتریدبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندر
روشفبهیاوکردنخریداریشاملکهرمزارزهامعامالتواقعدرچیستدیجیتالارزتریدکهبدانیدبخواهید
هایپردهستادهدمیامکانگرانمعاملهبهرمزارزمبادله.استگرفتهنامتریدباشد،میارزهااینگونهرساندن
.نندکمبادلهدیجیتالارزهایسایریافیاتسنتیپولمانندمختلفهایداراییباراخوددیجیتالارزهای

ارزتریدزاهدفگردد،میفراهمسودآوردندستبهمنظوربهوهاآلتکوینسایروکوینبیترویکهمعامالتی
.کندمیمشخصرادیجیتال

فهرست مطالب 

به زبان ساده ترید ارز دیجیتال چیست؟✓
گویند؟به چه کسی تریدر می✓
معامله نوسانی چه نوع معامله ای است؟✓
آیا سرمایه گذاری، نوعی تریدینگ حساب می شود؟✓
آیا صرافی ها برای ترید ارز دیجیتال مناسب هستند؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

ودسآوردندستبهجهتتریدر.کندمیمعاملهرمزارزها،حوزهدرکهاستگریمعاملهفرددیجیتالارزتریدر
.گرددعمطلارزهاقیمتروندازقیمت،نمودارهایمثلابزارهاییگرفتنکاربهتوسطاستالزمخود،معامالتاز
ارزتریدازاوهدفکهدریابدبتواندتاکند،دنبالرابازارآتیرویدادهایوگرفتهقراربازاراخبارجریاندربایداو

.کندپیدارمزارزهابازاراوضاعازدرستیتحلیلآنگاهوچیستدیجیتال

.یباشدمرمزنگاریارزهایبازارهایدرمعامالتانجاممقصودچیست،دیجیتالارزتریدمیشودسوالکههنگامی
دیجیتالرزایاوکاال،یکدارایی،نوعیکرسمی،ارزملی،پولمانندچیزییعنیاستستدودادترید،ازمنظور

.نماییمدریافترادیگریچیزآنقبالدروکنیمپرداخترا

یافتهافزایشآنبهایآیندهدرکهداردامیدومیخردکوینبیتودادهپولمقداریکهاستشخصیآنمثال
خریداریوینکبیتودادهراسنتیپولابتداحقیقتدر.برساندفروشبهبیشتریقیمتباتوانستخواهدو

.نمایددریافتپولآنازایدروبدهدراکوینبیتخواهدمیآیندهدروکرده

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/


www.omidfadavi.me
3

نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

چیست؟دیجیتالارزتریدسادهزبانبه

.استباالتربهایباآنرساندنفروشبهسپسوترپایینبهایباارزاینخریداریکوین،بیتتریدازمنظور
بایازنهنگامدروکنیمنگهداریطوالنی،مدتبرایراکوینبیتکهاستآنسرمایهگذاریازمقصودولی

.برسانیمفروشبهباالترقیمت

الزمارز،بهاینیبیپیشجهتبنابراین.نمایدبینیپیشراکوینبیتبهایکهاستناچاردیجیتالارزتریدر
درارزبهایروندقیمت،مختلفنمودارهایطریقازهمچنین.کندپیگیریراصنعتاینحوادثواخباراست
بایدرااریبسیتالشوسرمایهزمان،کند،پیدامعامالتدرکافیمهارتآنکهبرایتریدر.نمایددنبالرابازار

.نمایدصرف

گویند؟میتریدرکسیچهبه

مالیهوجوانواعفروشیاخریداریکهاستشخصیشده،گفتهمعاملهگرآنفارسیمعادلکهTraderتریدر
جهتخودش،برایرامالیفعالیتاینتواندمیدیجیتالارزتریدرهر.دهدمیانجاممالیبازارهایدررا

.دهدانجامسازمانیکبراییاودیگریشخص

میبندیهدستزیرصورتبهراتفاوتهااینبدانیم،راگذارسرمایهیکوگرمعاملهیکمیانفرقبخواهیماگر
:کنیم

وخریدمدت،کوتاهزمانیفواصلدرگرانمعامله.استمتفاوتهایشاندارایینگهداریزمانمدت•
رمایهس.آورندمیدستبهسودکم،زمانیفواصلباهاییرویهازواقعدرومیدهندانجامراخودفروش
.گیرندمینظردرسودآوردندستبهبرایرامدتیبلنددورانگذاران

بهراریبیشتفروشوخریدمعامالتمشابه،زمانیفاصلهیکدرگذاران،سرمایهباقیاسدرتریدرها•
.میرسانندانجام

یکنند،ممبادلهرامختلفرمزارزهایماه،چندیایکبینزمانیفواصلدرتریدرهادیجیتال،ارزصنعتدر•
ذخیرهارزهایفروشیاخریدبهسال،چندتایکبینطوالنیمدتیکدرگذارانسرمایهصورتیکهدر

.پردازندمیخود

ینآنالهایصرافیازمواقعبیشترتریدرها.داردوجودفرقهاییگذارانسرمایهباتریدرهاکارابزاردر•
.دکننمیاستفادههمدیگرباآنهامبادلهیاودیجیتالارزهایآنیستدودادمعامالتجهترمزارز،

.استمتفاوتگذارسرمایهباتریدردیجیتالیهایسپردهنگهداریمحل•

.استبیشترگذارانسرمایهکاربهنسبتمیکنندتریدرهاکهکاریخطراتیاپذیریریسک•

مختلفزوایایازبررسیاست؟کالهبرداریاتریومآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/ethereum-scam/
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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

ایندررا”شویم؟تبدیلموفقتریدریکبهچطوروکیستتریدرمطلب“کنیممیپیشنهادبیشتراطالعاتبرای
.کنیدمطالعهزمینه

چیست؟دیجیتالارزتریدجهتمناسبنوسان ازمنظور

نوساناتامهنگدردیجیتالارزهایتبادلازسودآوردندستبهدنبالبهمبادالتی،هایتکنیکتوسطتریدر
سودآورراتژیهایاستباتاداردقیمتنوساناتازاستفادهدرسعیمختلفوقایعواخبارپیگیریبااو.استبازار
.بردبهرهخودمعامالتانجامدرارز،قیمترفتنپایینیاباالاز

بردناالببرایتریدر.دارداهمیتگوناگونزمانیفواصلدردیجیتالارزهایقیمتآنالیزسودده،معاملهجهت
گرمعاملهکیهمچنین.ببیندآموزشراتکنیکالتحلیلجهتکافیدانشاستالزمبازارآنالیزدرخودمهارت
ازتانمایدتفادهاسبنیادیتحلیلیافاندامنتالآنالیزازبتواندبایدبازار،مناسبنوساناتشناختنجهتماهر

:اشدبداشتهخاطربهبایدباتجربهتریدریککهاستنکتهچند.ببردبهرهبازارسودمندهایفرصت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/who-is-trader/
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.استتمعامالدربودنصبورباشد،داشتهیادبهخودتریدهایدربایدتریدرکهمهمینکتۀاولین•

سبکهایاستالزماو.کنداستفادهدیجیتالارزتریدبرایمختلفیروشهایازمیتواندگرمعاملهیک•
میزانکهروشهاییوکندآزمایشرارمزارزرساندنفروشبهیاوخریداریجهتخودپسندمورد

.نمایدمشخصبوده،بیشتراوبرایموفقیتش

ولی.فترنخواهدپیشاوتحلیلبامتناسبهمیشهقیمتنمودارکهمیداندگراواقعگر معاملهیک•
.باشدبیشترشکستهاباقیاسدرموفقیتهانسبتکهاستآندیگرمهمنکته

خودبمناسسبکبتواندشخصکهاستآنمهمنکته.داردفرقهرکسبرایمعاملهمناسب روش•
.کندپیدارااستبیشترآندرموفقیتاحتمالکه

.میشوددادهشرحدیجیتالارزت ریدبرایمختلفسبکهایادامهدر

است؟کدامدیجیتالارزفوریمعامله

حتیشود،عایدشسودیکوتاه،بسیارزمانیفاصلهدریاوفوریخیلیمیخواهدتریدرکهروشهاییازیکی
تریدینگازنوعاینانجامزمان.استScalpingاسکالپینگیافوریمعاملهروشباشد،کمسودمیزاناگر

.باشدساعتچندتادقیقهچندازمیتواند

باراآنهادقیقهچندازبعدبالفاصلهاید،کردهخریددالر1.02قیمتدرراتزوسارزواحدپنجکنیدفرض
میخریددالر1.05قیمتدرراآنآمد،پایینقیمتوقتیآنازپس.رسانیدمیفروشبهباالتردالر0.04
.میرسانیدفروشبهباالتردالر0.02باوکنید

بینازارزیادضررهایاحتمالتاباشد،نزدیکخیلیخرید،قیمتبهحدضرراستالزممعاملهازنوعایندر
مدیریتوزتمرکداشتنعیندربایددهدانجامرادیجیتالارزتریدازسبکاینبخواهدکهگریمعامله.ببرد

الزمشانسهمکمیشایدمیانایندرالبته.آورددستبهراالزممهارتتاکندصرفزیادیزمانریسک،
دریافتوبیخبسیارسودکم،زمانیفاصلهدرکند،پیدامهارتکارایندربتواندتریدریاگر.باشدداشته
.کردخواهد

دارد؟خصوصیاتیچهروزانهمعامله

Dayیاروزانهمعامالتازمنظور Tradingیکزمانیفاصلهدرکهاستفروشوخریدمعامالتازسبکی
اینسودمعمولطوربه.گیریدکاربهراحدضرربایستینیزتریدینگازسبکایندر.پذیردمیانجامروز

.میشودبیشتراسکالپینگتریدازمعامله

http://www.omidfadavi.me/
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عطیلیتساعتهیچوباشدمیروزیشبانهدیجیتالارزهایمعامالتصنعتکهآنجاازمیدانیدکههمانطور
Intra-dayنامبهمعامالتازدیگریسبکندارد، Tradingزمانیفاصلهدرمعاملهامکانکهداردوجود
.نمایدمیفراهمراروزیکازبیشتر

کنیمیمپیشنهادکنیدانتخابراارزکدامدانیدنمیوشویدمشغولدیجیتالارزمعاملهبهخواهیدمیاگر
.کنیددیدنگذاریسرمایهبرایدیجیتالارزهایبهتریناز

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
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است؟ایمعاملهنوعچهنوسانیمعامله

روزیکازرتطوالنیآنزمانیفواصلکهاسترمزارزفروشیاوخریداریبرایمعامالتازسبکینوسانیترید
Swingمعامله،سبکاین.است Tradingشودمیتعیینکهپوزیشنیسبک،ایندر.شودمینامیده

یایکبارهورتصبهگردید،خریداریقیمتنسبیماکزیممدرارزهاآنکهازبعد.استبازارنسبیقیمتکمترین
.شودجامانبایدعکسصورتبهمواردهمیننیزفروش،پوزیشنگرفتنجهت.رسدمیفروشبهتدریجبه

ذیرپامکانهفتهچندتاروزچنداززمانیفواصلدرنوسانیفروشوخریداریمعامالتاعمالمعمولطوربه
یمتقنوساناتمورددرنگرانیهیچگرفتراخودهایپوزیشنتریدرآنکهازپسسبکایندر.شودمی
.ندارد

آنمعایبومزایابررسیوDeribitصرافیآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

وانندبتوبودهتکنیکالآنالیزدرکافیمهارتدارایکهاستمطلوبتریدرهاییبرایمعامالتازنوعاین
سودآور،ایهپوزیشنگرفتنجهتبتواننداستالزمآنها.بشناسندقیمتنمودارهایدررابازارحرکتالگوهای
.دهندتشخیصرامقاومتیوحمایتیسطوح

وزیممماکشناساییبانوسانیتریددرگرمعاملهوباشدمیزیادینوساناتدارایدیجیتالارزهایقیمت
.کندخودعایدراسودبیشتریننوساناتاینازکندمیسعیقیمتمینیمم

میهکسودیولیکنندمیخودفروشوخریدصرفرازیادیزماننوسانیمعامالتتریدرهایمعمولطوربه
دارایدهشخریداریقیمتبابایدحدضررمیزانمعامله،سبکایندر.کندمیتوجیهراآنهاتالشاینبرند،
.باشدبیشتریفاصله

گویند؟میگیریموقعیت تریدمعامله،ازنوعکدامبه

Positionنامبامعاملهسبکاینویژگیهای Tradingایندر.استنزدیکگذاریسرمایهمعامالتبهبیشتر
چنده،هفتچندمدتدراستالزمگیرد،میرافروشپوزیشنیاخریداریپوزیشنآنکهازپسمعامله،نوع
.بگیردراالزمسودخودمعاملهازبتواندتابماندباقیموقعیتایندرسالچندیاوماه

به2016سالدررااتریومهزارشخصیکنیدفرض.داردراخودمسائلولیاستآسانبسیارتریدسبکاین
طرفیاز.استرسیده242.59بهاتریومهرقیمت2020ژوئن9تاریخدرواستخریدهدالر14قیمت
حدودقیمتافتباواستخریدهدالر1417.38قیمتبهرااتریوم2018سالژانویه10دردیگریشخص
.استرسیدهاتریومهردردالر1174

ایندرشدندوارازمقصود.استگذاریسرمایهبهشبیهتقریبادیجیتال،تریدازنوعایندرپوزیشنگرفتن
.استطوالنیمدتیکدرزیادسودکسبتریدینگسبک

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/deribit-exchange/
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شود؟میحسابتریدینگنوعیگذاری،سرمایهآیا

رد.دارندهمباهاییتفاوتکارروشدرولیاست،سودکسبگری،معاملهوگذاریسرمایهازاصلیهدف
اوفهدومیکندذخیرهراارزشیواقعدر.داردمالکیتدارایی،یکرویبرگذارسرمایهشخصگذاری،سرمایه

.کندپیداافزایشاشداراییارزشدرازمدت،درکهاستآن

واالبباوگیردمیپوزیشنشود،میمحسوباوداراییکهارزفروشیاخریدجهتگرمعاملهتریدینگ،در
.گرددمیاوعایدسودیارز،بهایرفتنپایین

اشند،بداشتهفروشیاخریدخواهندنمیواقعدرکنند،گذاریسرمایهدیجیتال،ارزرویاشخاصکههنگامی
بهاینجامسراارز،نوسانعلیرغمکهباورنداینبرآنها.کنندنگهداریمدتدرازدرراخودرمزارزدارندنظردربلکه
.کردخواهندسودومیرودباالموردنظرشانارز

صورتدروکردهبررسیراارزپشتیبانیتیموآنگیریجهتارز،تولیدتکنولوژیاشخاصاینمعمولطوربه
.نمایندمیگذاریسرمایهرمزارزآندررضایت،

ومداومرتصوبهکههستندآندنبالبهکنند،میخریداریسهامشرکت،چندینازکهاشخاصیمثالطوربه
.ندارندتوجهارزشافزایشبهفقطوباشدداشتهرشدسهامارزشمدتدرازدر

تاوددارنخودگذاریسرمایهبرایتوجیهاتیافراداین.نداردکاربردگذارانسرمایهاینبرایضررحدتنظیم
.دهندمیادامهراگذاریسرمایهاست،برقرارشرایطاینکههنگامی

http://www.omidfadavi.me/
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توصیه های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

راودارهانمسازی،ذخیرهزمانطولدروشوندمیمحسوبکنندهذخیرهفقطگذار،سرمایهافرادگفتمیتوان
تحلیلبهند،بیفزایراگذاریسرمایهتعدادیامبلغخواهندمیکهزمانیآنهااستبهترولی.کنندنمیتحلیل
.آورندرویبازار

دیجیتال،ارزبازارزابنیادینتحلیلیافاندامنتالآنالیزباابتدادیجیتال،ارزحوزهگذارانسرمایهشودمیتوصیه
.دهندقراربررسیموردراشرایط

هایولپکیفنوعازمناسبیپولکیفاستالزمدیجیتال،ارزبازاردرمدتدرازگذاریسرمایهجهتهمچنین
coldیاسرد walletارزهایذخیرهبرایکهاستآفالینهایپولکیفنوعازسردولت.نماییدانتخاب

سالچندمدتبهرمزارزهاذخیرهبرای.شودمیشناختهسردسازیذخیرهعنوانبهکهداردکاربردرمزنگاری
.نداردراالزمامنیتهستند،متصلاینترنتبهکهگرمهایپولکیفیاهاصرافیازاستفاده

چیست؟دیجیتالارزتریددربازارآنالیزروش هایانواع

داشتندربازارتحلیلکاربرد.استدیجیتالارزبهاییاوداراییارزشبررسیبازار،آنالیزهایروشازمنظور
کوینبیتهایبدقیقبینیپیشگفتباید.باشدمیدارایییکآیندهوحالوضعیتیکازمناسبیدیدگاه
.رسیدخواهدمیزانچهبهارزقطعیقیمتآیندهدرکهکردپیشگوییتواننمیونداردامکان

ماینینگدرکاربردیچهوچیستHashRateریتهش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارد؟

باگرانلهمعامکهکنندابداعراایویژهقواعدوهاروشها،الگواندتوانستهاقتصادیتحلیلگرانحالاینبا
سودآورطفقکهمعامالتیداشتنکهاستمسلم.باشندبرخوردارسودآوریازمدتدرازدربتوانندآنهاکمک
پسکارهایانتدرکههستآنکنندتوجهآنبهاستالزمتریدرهاکهمهمیمسئله.نیستپذیرامکانباشد،

.باشدشدهعایدشانهممثبتیسوداولیهموجودیازغیربهسختی،تحملوتالشاز

میاستفادهیاساسروشدوازرمزارزها،دیگریاکوینبیتقیمتآنالیزوبازارتحلیلوتجزیهجهتتحلیلگران
عنوانتحتروشدواینادامهدر.برندمیکاربهراروشهااینخودمعامالتسوددهیجهتآنها.نمایند
.گرددمیتشریحفاندامنتالتحلیلوتکنیکالتحلیل
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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

است؟پذیرانجامچگونهفاندامنتالآنالیز

Fundamentalیابنیادیتحلیلتوسطدرمعامله analysis،تمرکزشرکتخاصرویدادهایرویگرمعامله
روشیدیبنیاتحلیل.کندخریداریراآنزمانیچهواستمناسبخریدبرایارزکدامکندمشخصتاکندمی
.ستادارایییککلیقیمتتعیینوداراییآنذاتیارزشگیریاندازهبرایتالشباداراییارزیابیبرای

ومالیعیتوضتاگرفتهصنعتدنیایواقتصادجامعشرایطازمواردهمهمطالعهبرسعیبنیادیتحلیلگران
.دارندشرکتهامدیریت

اخبارریدرها،تاستالزمارز،اینآیندهبنیادیتحلیلوتجزیهجهتبزنیم،مثالبخواهیمکوینبیتمورددراگر
قانوناستالزمفنینظراز.کننددنبالراگرفتهصورتآنتوسعهجهتکههاییتالشوصنعتاینبهمربوط
موثرکوینتبیگذاریارزشدرکهدیگریمبحثهریاالیتنینگشبکۀوکوینبیتمورددرالمللیبینگذاری
.نمودبینیپیشراآنقیمتروندمیتوانبهتراینصورتدر.کردپیگیریرااست

گرفتنرنظردبدونیعنی.سنجدمیراکوینبیتارزشتکنولوژی،دیدگاهازتحلیل،روشایندیگر،عبارتبه
.داردتقیمبینیپیشبرسعیودادهقرارارزیابیموردرادارداثرآنرویبرکهخارجیعواملارز،فعلیقیمت

بنیادیتحلیلنیبیپیشنماید،تصویبراکوینبیتازاستفادهممنوعیتقانونچینکشوراگرمثال،عنوانبه
.شدخواهدمواجهقیمتریزشباکوینبیتبهایکهاستآن

http://www.omidfadavi.me/
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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

کنیم؟بینیپیشراقیمتتکنیکالتحلیلباچگونه

Technicalیافنیتحلیلوتجزیهدر analysis،یشپبهبازار،آماریمطالعۀطریقازکهتالشنددرتحلیلگران
معامله.ددمیگررسممعامالتحجموقیمتتاریخچهبراساسنمودارهاییبررسیایندر.بپردازندقیمتبینی
یاباالترده،آیندرقیمتکهکندمیبینیپیشنمودار،رویبرقیمتروندوریاضیالگوهایازاستفادهباگر

.رفتخواهدترپایین

داد،خواهدرخاتفاقاتیچهدنیادرکهاینازجدایکه،هستندباوراینبرتکنیکالآنالیزبراساستحلیلگران
قیمتحرکتوداراییبهایبینیپیشامکانآنها،توسطکهگذاردمیتریدراختیاردررامفاهیمیبازار،تحرکات

.شودمیفراهمآیندهدر

است؟تردقیقبازارتحلیلهایروشازکدامیک

آندرکهتاسروشیبنیادیتحلیلبراساسمعامله.نمایدبینیپیشراآیندهنیستقادرکسیواقعدر
استتربهواستمناسبخریدبرایارزکدامکندمشخصتاکندمیتمرکزخاصرویدادهایرویگرمعامله

معاملهبادتمکوتاهمعاملهجایبهبیشترفاندامنتالتحلیلبراساسترید.کندمیخریداریراآنزمانیچه
.داردارتباطارزنگهداریوخریداستراتژیک

هموارهاستممکنهمتکنیکالتحلیلحوزهدروداردوجودبنیادیتحلیلدراشتباهامکانگفتباید
.کردتوانمینضمانتیهیچتحلیلیکبودنصحیحودقیقبرایواقع،در.نکندعملگذشتهمانندنمودارها

.کنیدکارلیلیتحروشدوهرازترکیبیباهمیشهبهترنتیجهاحتمالگرفتنبرایشودمیتوصیهحالهربه

http://www.omidfadavi.me/
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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

هستند؟مناسبدیجیتالارزتریدبرایهاصرافیآیا

.گرددمیانجامکنند،میکارآنالینصورتبهکهدیجیتالارزهایصرافیطریقازرمزارزتریدمعمولطوربه
صرافی،معامالتمیزاننقدشوندگی،جملهازمختلفیمواردبایدمناسب،صرافییکبرگزیدنبرایتریدرها
.دهندرارقنظرمدراکندمیپشتیبانیآنازصرافیکهجفتارزهاییتعدادومعامالتکارمزدامنیتی،اقدامات

برای.ماستشانتخاببهترینکاربرپسندوسادهاینترفیسدارایصرافیاید،کردهآغازراتریدتازگیبهاگر
توصیهاست،یشتریبامکاناتدارایکهترپیچیدهیایافتهتوسعهکاربریرابطباهاییپلتفرمتر،تجربهباکاربران

.شودمی

2020سالدردیجیتالارزهایصرافیبهترینمعرفی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ازاستتربه.کندایجادمبادلهپلتفرمدرتریدرموفقیتمیزاندرزیادیتفاوتتواندمیکاربریرابططراحی
.کنیدحاصلاطالعصرافیپلتفرمدربارهکاربرانسایرنظرات

وبایننسهایصرافیاند،کردهجلبخودبهرابیشتریکاربراننظرکهمتمرکزصرافیهایازتعدادی
.دارندرشدبرایزیادیجاینیزIDEXوDEXبایننسمانندغیرمتمرکزیصرافیهایاما.باشندمیکوینبیس

پولهایفکیدرراخودکردۀکسبسرمایهبایدخود،فروشیوخریداریمعاملهانتخابیسبکبراساستریدر
پولکیفازخودسپردهارسالجهتمیکنند،تریدروزانه،معاملهروشبهکهاشخاصی.کندذخیرهمختلف

ودقتیصرافبرگزیدندراستالزممعاملهگرپس.بپردازندبایدزیادیکارمزدصرافی،اکانتبهسختافزاری
.دهدانجامراالزماحتیاط

ونقلیطدرکهالعملیحقبهتوجهباکنند،میمعاملهسالیانهیاماهیانهدرازمدتصورتبهکهتریدرهایی
.ندارداقتصادیصرفهبرایشانصرافی،درنگهداریمیشود،کمصرافیدرآنهاسپردهانتقال

شود؟میانجامکجادردیجیتالارزمعامله 

.استذیرپامکاندیجیتالارزهایصرافیوبسایتهایطریقازوآنالینصورتبهدیجیتالارزمعامالتبیشتر
یاوSellخریداریهایسفارشتوانندمیمعامالتهایپلتفرمدرموجودهایاینترفیسواسطهبهکاربران
.کنندارسالاتوماتیکصورتبهراBuyفروش

بتوانیدراحتیهبواستآسانشمابرایآنازالزماطالعاتدریافتکهکنیدکارپلتفرمیباکنیدسعیاستبهتر
ازقبلکهدکنیحاصلاطمینانتااستمهمخودانتخابیمعامالتیپلتفرمدرجزئیاتخواندن.کنیدکارآنبا

.استشدهگیریاندازهدقتبهقیمتحرکتسطحمعامله،انجام
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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

چیست؟دیجیتالارزتریددربروکرهاوظایف

وقیمامستراهاآلتکویندیگریاکوینبیتبروکرها،.شودمینامیدهbrokerدیجیتال،ارزمعامالتکارگزاریهای
.میرسانندفروشبهرمزارز،خریدارانبهبیشتریکارمزدیاالعملحقبا

یماعمالمستقیمصورتبهرارمزارزبازارهایدرمعامالتانجامها،صرافیهایپلتفرمدرفروشندهوخریدار
.ندارنداحتیاجواسطهبهخودشانبیندروکنند

چیست؟دیجیتالارزتریددرسفارشاتلیست

Orderنامبافهرستیدرفروش،یاوخریداریهایسفارشکامللیست Booksویادداشتسفارشاتدفتریا
.باشدمیAskیافروشوBidsیاخریدعنوانتحتبخشدوشامللیستاین.میشوندذخیره

نیزفروشسفارش.شودمیگفتهBidیاخریدپیشنهادمعامالتی،هایوبسایتدرخریدسفارشثبتبه
ودخارزفروشبرایراایویژهقیمتدرخواستیاطلبفروشندهواقعدرزیراشود،مینامیدهAskیادرخواست

.دارد

باشد؟میچهخرسیوگاویبازار هایازمقصود

گاوازایهکن.رودمیکاربهبازارنزولییاصعودیروندنمایشبرایخاصیهایاستعارهدیجیتال،ارزمالیبازاردر
اینبازارولنزبرایخرسکاربردنبهدلیل.زندمیشاخباالازحمله،هنگامدرگاوچوناست،بازاررفتنباالبرای
.دهدمیفشارپایینبهرامهاجمپنجهباحمله،زماندرخرسکهاست
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نکاتی که هر تریدر باید بداند +ترید ارز دیجیتال چیست؟

چیست؟معامالتحجمازمنظور

میزانازمعاملهگر.دهدمینشانراگذشتهروزشبانهدرشدهمعاملهرمزارزهایکلتعدادمعامالت،حجم
درمتقیباشد،کممعامالتحجماگر.استضعیفیاقویبازارروندکهشودمیمتوجهکمیازیادمعامالت

برعکسوباشدمیشدنکمحال

.شوندمیبازارروندتغییرمتوجهمعامالتحجمرویازقیمت،ناگهانیتغییرزماندرتحلیلگران

کدامند؟رمزارزمعامالتدرمختلفسفارشات

بامعاملهونمایدوارددارد،راآنفروشیاخریدنقصدکهمقداریتریدراستکافیآنی،سفارشدر–
.گیردمیانجامقیمتهردروسرعت

Limitنوعازسفارشیدر– Orderرتریدمنظورکهقیمتیدرکوینبیتکهشودمیفراهمامکاناین
.نشودانجامهیچوقتسفارشایناستممکنالبته.برسدفروشبهیاشودخریداریاست،

فیدموقتیسفارشاین.کندمیفراهمراضررکمترینبارمزارزفروختنامکانالساستاپسفارش–
.شودکاستهتوجهیقابلمقداربهصرافیدراوموجودارزقیمتازدهداحتمالتریدرکهاست

چیست؟تِیکِرومِیکِرکارمزدازمنظور

ها،رافیصتوسطمعاملهدر.باشدمیبردارسفارشوگذارسفارشالعملحقدیجیتال،ارزتریددررایجهزینه
فاصلهبالدهد،میبازارقیمتبهراآنیسفارشیکتریدروقتی.شودمیمحسوبگذارسفارشیکتریدر
.نمایدپرداختراسفارشثبتکارمزدبایدکهاستtakerیاخریداریکاینجادرتریدرکهشود،میانجام

یستلدرسفارشآنندارد،مطابقتموجودسفارشیکبابالفاصلهکهدهدمیراسفارشیکاربروقتی
.بپردازدرام یکرکارمزدبایدوشودمیقلمدادmakerیکتریدراینجادرگیرد،میقرارسفارش

تصویریصورتبهبایننسدرتریدمارجینکاملآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

:شدهارائهمطالببندیجمع

عاملهمگیری،موقعیتمعاملهروزانه،معاملهشاملتریدینگ،نوعچهارچیست،دیجیتالارزتریدمبحثدر
ارزفروشیاخریدازسودکسبمعامالت،اینتمامیمشترکنقطه.شددادهشرحفوریمعاملهونوسانی
ازمعاملهوعنبهبستهکهشود،میانجاممعاملهیککهاستزمانیفاصلهدرآنهاتفاوت.باشدمیدیجیتال

.استمتفاوتسالچندتادقیقهچند
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یشدارائنگهداشتنازاومقصودشود،میحسابدارایی،یکمالک گذار،سرمایهشخصگذاری،سرمایهدر
.شودافزودهاششدهذخیرهداراییبهایبهدرازمدت،درکهاستآن

وقایعامنتال،فاندوبنیادیهایتحلیلازاستفادهبابتوانندکههستندآندنبالبهتریدرهایاگرانمعامله
پیشارارزقیمتوسیلهاینبهکهخواهندمیآنها.کنندبررسیراقیمتنمودارهایوهاروشها،الگوروزانه،
.ببرندباالدیجیتالارزتریدانجامدرراخودسودآوریاحتمالبتوانندوکنندبینی

باطارتصورتبهدیجیتالارزهایصرافیهایپلتفرمتوسطگرانمعاملهرمزارز،تریدجهتمعمولطوربه
.دهندمیانجامآنالینصورتبهراخودمعاملهفروشنده،یاوخریداربادایرکت

:متداولسواالت

چیست؟دیجیتالارزتریدیامعامله

فمختلهایداراییباراخوددیجیتالارزهایدهدمیامکانخودکاربرانبهکهاستایحرفهرمزارز،معامله
پایینمتقیدررمزارزخریداریروشایناساس.کنندمبادلهدیجیتالارزهایسایریافیاتمعمولیپولمانند
.استباالتربهایباآنرساندنفروشبهدیگرزمانیفاصلهیکدروتر

ازدیجیتالارزهایفروشوخریدیاونمودارهاازقیمتحرکتمورددرگمانوحدسشاملرمزارزمعامالت
.استصرافیطریق

کدامند؟تریدینگدرمعروفهایروش

وقعیتممعاملهروزانه،معاملهگیرند،میکاربهراآنهاکاربراناکثرکهفعالمعامالتمحبوبمتدولوژیچهار
.هستندscalpingیافوریمعاملهونوسانیمعاملهگیری،

معاملهوعناینبرایکهزمانیفاصله.استتریددرفعالهایسبکترینشدهشناختهازشایدروزانه،معامله
.استروزیکگیرند،مینظردر
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چیست؟اسکالپینگتریدینگروش

سرعتبهمکبسیارزماندربخواهدتریدروقتی.شودمیگفتهنیزفوریمعاملهروشمعامله،ازسبکاینبه
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