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کدام بهتر است؟تفاوت ارز دیجیتال و فارکس؛

معامالت در بازار ارز دیجیتال و فارکس چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

معامالتابکریپتوکارنسیمعامالتاغلب.استمقایسهقابلزیادیابعاددرفارکس،ودیجیتالارزتفاوت
بازاردروگردندمیمعاملهکشورها،سنتیارزهاییافیات،forexفارکسبازاردر.هستندهمبهشبیهفارکس
.گیرندمیقرارمعاملهمورددیجیتالارزهای،cryptoکریپتو

آموزشی،ویدیوودیجیتالارزمقالهاینادامهدرکهدارد،وجودبازاردواینبیناساسیتفاوتچندحالاینبا
.شودمیدادهشرحکاملطوربهفارکسودیجیتالارزتفاوت

هستند؟قانونیایراندرآیاوچیستدرفارکسودیجیتالارزبازارتفاوت

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

فهرست مطالب

جزئیات تفاوت ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟✓
ت؟تفاوت پایداری و نوسانات ارز دیجیتال و فارکس به چه میزان اس✓
تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر بنگاه های مالی چیست؟✓
ت؟تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر افتتاح حساب کاربری چیس✓
اب تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر سپرده  گذاری و برداشت از حس✓

چیست؟
تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر خرید و فروش ارز چیست؟✓
شباهت های ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

بزرگترینزایکیتاکنونفارکسواقعدر.استزیادقدمتباجهانیحجیمصنایعازیکیفارکسبازار•
میبمحسونوآوریصنعتیککریپتوبازاردرمعاملهکهحالیدر.استبودهزمینسیارهبازارهای

.شود

تالدیجیارزهایشوند،میحمایتمتمرکزدولتیکتوسطفارکسبازاردرموجودارزهایکهدرحالی•
.باشدمیاستوارمتمرکزغیرشبکهیکبر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-difference-forex-crypto.mp4
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کهتندهسفارکسبازاردرمعامالتاصلیهایپایهدالالنوگریواسطههایبنگاهکارگزاری،موسسات•
بازارمهمهایبرتریازیکی.کنندمیدریافترامعامالتکارمزدایمرحلههردرخودخدماتبرای

.باشدمیبروکرهایاواسطهبهنیازعدمکریپتو،

بایدکههممواقعیتیک.استبازاردوایندرنقدینگیفارکس،ودیجیتالارزتفاوتدرمهمنکتهیک•
عمیقنقدینگیدارایفعالیت،طوالنیسابقهدلیلبهفارکسبازارکهاستاینباشیدداشتهتوجهآنبه
.داردوجودنقدینگیکمبودکریپتوکارنسیبازاردرکهحالیدر.هستندمستحکمو

وهاشرکتسایروماهرگرانمعاملهجهانی،هایبانکبانهادیمشارکتیکدرفارکسگرانمعامله•
وکارنسیکریپتتریدرهای.هستندهمبادشواریرقابتدروپردازندمیمعاملهبهخصوصیهایبنگاه
.ندارندیکدیگربارقابتبهنیازی

.استسفارکبازاردرقیمترفتنپایینوباالازبیشتربسیاردیجیتالارزبازاردرقیمتنوسانات•

است؟بهترصرافیکدامبیتمکس؛یابایننس:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کدامند؟فارکسودیجیتالارزتفاوتجزئیات

دراین.درسمیدالرهاتریلیونحدودمیزانیبهروزانهطوربهفارکسمعامالتدرمالیگردشنرخمیانگین
دالریلیاردمچندبربالغمیزانیرمزارز،تریناصلیعنوانبهکوینبیتمبادالتمالیگردشکهاستحالی
.است

نرخورمتومیزانسیاسی،تحرکاتجملهازبسیاریعواملتأثیرتحتجهانی،بازاریکعنوانبهفارکس
.شودمیمعاملهفارکسدردالرتریلیون5.3روزانهمتوسططوربه.داردقراربیکاری

درسسوئیفرانکروزانهمعامالتحجمباراکوینبیتروزانهمبادالتحجمبخواهیمجزئیصورتبهاگر
درراکسفاربازارمعامالتحجمازدرصدپنجسوئیسفرانکمعامالتمثال،طوربهکنیم؛مقایسهفارکس
مسودوحدودفارکسبازارسودبازدهیولی.شودمیشاملرادالرمیلیارد265حدودمیزاناین.گیردبرمی

.باشدمیرمزنگاریمعامالتسودبازدهی

زینۀهفارکسمعامالت.دارندوجودجهانسرتاسردرفارکسبروکرهایواستجهانیبازاریکفارکسبازار
هاههزیناین.کنندمیدریافتکارمزدخودخدماتبرایمعامالتهایواسطهوبروکرهاتمامزیراداردزیادی
عالیتشانفشروعدرکهاستنیازشوند،بازاراینواردبتوانندآنکهبرایفارکسگرانمعاملهکهشدهباعث

.باشندداشتهزیادیسرمایه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/comparison-binance-bitmex/
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چیست؟فارکسودیجیتالارزتفاوتدرامنیتنقش

تراکنشامانجوهاتوکنتولیدزیراباشد،میایمنیازباالییدرجهحائزدیجیتالارزمعامالتدرامنیتمیزان
.گیردمیصورتچینبالکشبکهدرها

ولیودشمیشنیدهدیجیتالهایارزسرمایهرفتندستازیاوشدنهکمورددرخبرهاییکهاستدرست
بسیاربکهشاینکردنهکبهاقداماست،برخوردارقبولیقابلایمنیازچینبالکشبکهاینکهبهتوجهبا

.داردوجودنیزکمیاحتمالحالهربهولیاستسخت

رزاتریدرهایکهشدهسببامرهمینونداردوجودرمزارزهاشرایطمورددرمقرراتیکشورهااکثردرطرفاز
.شوندواقعکالهبرداریمورددیجیتال

دستازهبتریدریاگربنابراینشود،میبیمهدولتطریقازفارکسبازاردرافرادسرمایهکشورهاازبرخیدر
.گرددمیجبراناوضررازمیزانیگردد،دچاراشسرمایهدادن

http://www.omidfadavi.me/
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است؟میزانچهبهفارکسودیجیتالارزنوساناتوپایداریتفاوت

.استتریکمنوساناتدارایفارکسمالیبازارکهحالیدراست،برخوردارزیادینوساناتازدیجیتالارزهایبازار
شودمیگرانمعاملهنصیبفارکسمعامالتازاندکیسودبنابراین.استکمفروشوخریدنرختفاوتچون
.استآساننسبتاسودبهدستیابیاست،زیادفارکسبازاردرنقدینگیکهآنجاازولی

د؟شومیانجامچطوروچیستدیجیتالارزفاندامنتالتحلیل:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

بازارایندرباالییمالیگردشخاطرهمینبهوداردوجودمعاملهبرایزیادیارزهایجفتفارکسبازاردر
.برخوردارندباالییمعامالتحجمازنیزاهمیتکمارزهایحتیفارکسبازاردر.شودمیمشاهده

قیمتآمدنپایینیارفتنباالبربزرگمعامالتانجامبنابراینباالست،فارکسدرنقدینگیحجمکهآنجااز
.دارندهاتقیمبرزیادیتاثیرمعامالتباالیحجمکریپتوکارنسی،معامالتدرکهحالیدر.نداردزیادیتاثیر

بسیارفارکسبروکرهایهایالعملحقبهنسبتشودمیدریافتدیجیتالارزمعامالتبرایکهکارمزدهایی
التمعامکارمزدبرایهاییهزینهپرداختبهنیازندارد،وجودواسطهرمزارزهامعامالتدرکهآنجااز.استکمتر

.نیست

خریدحجمکهصبحیهماندربینیممیطوریکهبهاست،بینیپیشغیرقابلوزیادبسیاررمزارزبازارنوسانات
.باشدباالبسیارنیزعصردرفروشحجماستممکنباالست،

چیست؟مالیهایبنگاهنظرازفارکسودیجیتالارزتفاوت

در.باشدمیاآنهکنندهعرضههایبنگاهتفاوتاست،شدهفارکسودیجیتالارزتفاوتباعثکهمواردیازیکی
.داردتفاوتدیجیتالارزصرافیبابورسکارگزاروظایفواقع

امکاناتیالدیجیتارزهایصرافیازبرخی.نمایدکمکدیگریارزبهشماارزتبدیلیاارزخریددرمیتواندصرافی
.اندنمودهاضافهتریدرهابهکمکبرایهمراleverageیاوشرطییامشروطخریدقیمت،نمودارجملهاز

انواعبهشرطیخریدمعموالا.باشدمیشده،مشخصمعیارچندیایکشاملکهاستسفارشیمشروطخرید
.دارنداشارهشود،میاستفادهپیشرفتهمعامالتهایاستراتژیدرکهتریپیچیدهسفارشات

وخریدکرهابرواصلیوظیفه.دارندفعالیتفارکسبازاریاسهامبورسجملهازمالیبازارهایدربروکر،یاکارگزار
جیتالدیارزهایحتیوگاز،ونفتانرژیسهاماساسی،کاالهایقیمتی،فلزاتسهام،جملهازمتاعیهرفروش

.باشدمی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/fundamental-analysis/
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یداریخرامکانمستقیمطوربهبورس،بازاردرموجودهایشرکتسهامخریداریبهعالقمندانمعمول،طوربه
آنهاباگزاریکاربنگاهکهمتاعیهرخریددرخواستسپس.کنندبازحساببروکریکدربایدابتداآنها.ندارند
سودبرایشانمعاملهایناستممکنخریدشان،نوعبهبناکهاینجاستدر.بفرستندبروکربرایرادارند،قرارداد

.باشدداشتههمراهبهزیانیا

بهد،دارنراارزهادیگروپوندیورو،دالر،قبیلازخارجیارزهایمعامالتبازارکارگزاریکهفارکسهایبروکرهای
.مایندنخریدشانسرمایهبرابرچندبتوانندتامیدهندپاداشاهرمیالوریجخودگرانمعاملهبهمعمولطور

تریدر.بندندمینقدینگیتامینهایشرکتباقراردادهاییرمزارز،خریدبرایفارکسبازاربروکرهایازبرخی
.کندمیواگذاربروکربهقراردادیطیراکوینبیتفروشیاخریددرخواست

اینستاگرامدرفدویامیدسهشمارهالیو:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

تریدرد،کنضرراگروشودمیپرداختاوبهبروکرطرفازسوددالریمعادلکندسودتریدراگرقرارداداینطی
یاووشفروخریدتنهاونیسترمزارزصاحبتریدرقرارداد،ایندر.برگرداندبروکربهراضرردالریمعادلباید

.کندنمیسرمایهگذاریبروکرنزددرتریدرواقعدر.دهدمیانجامراآنمعامله

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/live3-instagram/
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چیست؟کاربریحسابافتتاحنظرازفارکسودیجیتالارزتفاوت

روندهمانکارفرآیند.باشدمیهاوبسایتدیگردراکانتایجادهمانندصرافیدرحساببازکردنپروسه
اینکهبرایشد،انجامنامثبتوقتی.استایمیلآدرستاییدوعبوررمزانتخابایمیل،دادنارائهمعمول
.رانیدبگذراهویتتاییدپروسهاستالزمباشید،داشتهراخودحسابازبرداشتوگذاریسپردهامکان

حساباحافتتروندهمانونیستالزمدشواریکارمراحلنیزبروکرهمانیافارکسکارگزاردرنامثبتجهت
اربرکهویتتاییدمعامله،انجامیاوگذاریسپردهفعالیتانجامبرایفوقموردهمانند.داردراصرافیدر

.گرددالزمباشد،شماآدرسوشناساییاثباتکهمدرکیازاسکناستممکن.باشدمیالزامیواجباری

حسابازبرداشتوگذاریسپرده نظرازفارکسودیجیتالارزتفاوت
چیست؟

برایلمثاعنوانبه.دارددردسرهاییمالیسپردهعنوانبهدیجیتالارزهایصرافیدرفیاتپولگذاشتن
شماابراینبن.شوداستفادهرمزارزازاستالزمونیستیورویاودالرذخیرهامکانبایننسدرسپردهنگهداری

.کنیدسپردهراآنسپسوبخریدرمزارزمقداریابتدابتوانیدباید
یوروایدالرشکلبهمعمولطوربهآن،ازبرداشتیاوحسابدرسپردهگذاشتنبروکرهاوهاکارگزاریدر

اگرشاید.ستنیدیجیتالارزبابرداشتوواریزهایفعالیتانجامصرافیهابرعکسبنابراین.استپذیرانجام
.کنیدپیداپذیرند،میرادیجیتالارزهایکهبروکرهاییبتوانیدکنیدجستجو

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟ارزفروشوخریدنظرازفارکسودیجیتالارزتفاوت

افیک.نداردایویژهدانشکسببهاحتیاجصرافیدرآنرساندنفروشبهیاوارزخریداریمعامالتانجام
.گرددتریدواردوکندمشاهدهراقیمتهانموداربرگزیند،راخوددلخواهمعامالتیابزارتریدراست

ردنبکاربهورساندنفروشبهخریداری،سفارشاتگذاشتنامکاندیجیتال،ارزگرمعاملهحکمدرشما
stop limitیاوlimit orderهستندبروکرهاازمحدودترهاصرافیبابتاینازولیداریدرا.

راایویژهامکاناتکنید،استفادهفروشوخریدبرایبروکرپلتفرمازبخواهیدکهگریمعاملهعنوانبهشما
شمامثالطوربه.نماییدسازیپیادهدقیقترراخودهایتکنیکتامیکنندکمکشمابهآنها.داشتخواهید

.شویدندمبهرهتکنیکالتحلیلابرازهایازوگذاشتهقیمتنموداررویبراضافیاندیکاتورهایتوانیدمی

دارآیندهارزیآیاآینده؛سال5درترونقیمتبینیپیش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
است؟

کدامند؟فارکسودیجیتالارزهایشباهت

دارد،وجودفارکسبازارهایوکوینبیتبینشدیداختالفاتخاصیمناطقدرکهحالیدرگفت،بایدپایاندر
خودکردنمتصلحالدردیجیتالیهایداراییزیراداردوجودبیشترهمگراییبرایهاییپتانسیلوهاشباهت

.هستندجهانیمالیسیستمبه
برایلبتها.استپذیرانجامراحتیباآنهادرفروشوخریدوبودهمندبهرهاینترنتیهایپلتفرمازبازاردوهر
.استالزمکافیهایمهارتسودمیزانبردنباال

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/tron-forecast/
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:شدهارائهمطالببندیجمع

ررضخطراتوهاریسکدارایپذیرد،انجامدیجیتالهایارزدنیایدریاوفارکسبازاردرکهایمعاملههر
نظربهولی.داردرامنفیومثبتجنبهدوهربازارها،ایندرمعاملهپس.استسوددریافتوپاداشیاو

تریوالنیطتاریخچهکهآنجاازواستبیشترامنیتوثباتدارایفارکسدرمعامالتانجامکلدررسدمی
.استمشهودترآنگذاریقانونمراتبدارد،

یاییپومربوطه،هایداراییگذاریقیمتبرایمثال،برای.داردوجودبازاردواینبیننیزشباهتتعدادی
.استحاکمتقاضاوعرضهوبازاراساسی

خودتمعامالبرایاینترنتیهایپلتفرمدارایکهاستایندیجیتالارزوفارکسبازاردودیگرشباهت
ابتوانمیکههستندارزشبادیجیتالیفروشگاهیکنمایانگردوهرforexوcryptoیعنی.هستند
.دادانجامرافروشوخریداریسهولت

.کندمیایجادراshortوlongمعامالتدرسریعسودبرایفرصتیکهدارندباالیینوساندوهرآنها

بارانگمعاملهبنابرایندهند،میرافارکسمعامالتباقیاسدربیشتریسودوعدهرمزارزهاتریدالبته
هایارزباتریددررابیشتریسودتوانندمیهستند،پذیرریسکباالییحددرکهتجربهباواستعداد
.کندنمیدخالتآنهامعامالتدرایموسسهیاارگانهیچوآورنددستبهدیجیتال

http://www.omidfadavi.me/
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مقابلدرولیاست،کمترقیمترفتنپایینوباالوبودهبیشترنقدینگیفارکس،بازاردرگفتبایدسرانجام
گرانمعاملهابراینبن.داردفارکسازکمترینقدینگیولیاستزیادترقیمترفتنپایینوباالکریپتوبازاردر
بهوتآموخراآنهاویژههایتکنیکبایدهابازاراینازیکهربهشدنواردجهتکهبدانندبایدبازاردوهر
.گرفتکار

چیست؟چینبالکدرDLTیاشدهتوزیعکلدفترکاربرد:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

:متداولسواالت

چیست؟بروکریاکارگزاروظیفه

عملاربهاداوراقبورسوگذارسرمایهمیانداللعنوانبهکهاستمالیبنگاهیافردیکbrokerیاکارگزار
بهرامشتریوکندعملمشتریبراینمایندهعنوانبهبنگاهیکحکمدرتواندمیهمچنینکارگزار.کندمی
.نمایدکمیسیونیاکارمزدپرداختبهمجابخود،خدماتازای

یاالعملقحدریافتبارافروشندهوخریداربینمعامالتکهاستبنگاهییاشخصبروکردیگرعبارتبه
عنوانبهندکمیعملخریدارعنوانبهیافروشندهعنوانبهکهبروکریهمچنین.دهدمیترتیبکمیسیون

.شودمیمحسوبمعاملهاصلیطرف

دهد؟میانجامکاریچهدیجیتالارزصرافی

ارزهایدهدمیامکانمشتریانبهکهاستشغلی(DCE)دیجیتالارزصرافییاکریپتوکارنسیصرافی
مبادلهالدیجیتارزهایسایریافیاتمعمولیپولمانندها،داراییسایرباراخوددیجیتالارزهاییارمزنگاری

.کنند

هایافیصراصوالا.کنندمیتعیینتقاضاوعرضهاساسبرتوکنهروکوینهربرایراارزنرخهاصرافی
.کنندمیکارسهاممعمولیهایبورسمشابهرمزنگاری

است؟چقدرنوساناتمیزاندرفارکسودیجیتالارزتفاوت

پیشلغیرقابوسریعتغییراتمستعدکهمعنیاینبههستندباالییvolatilityدارایبازارهاایندوهر
.منفیهمواستمثبتهمویژگیاین.باشندمیشدنبدترسمتبهخصوصبهبینی،

میتربیشنیزپاداشباشد،باالترریسکهرچهاما،.داردوجودرمزنگاریوفارکسبازاردوهردرنوسانات
درانندتومیفارکسبازارودیجیتالارزبازارامادارند،نوسانبهزیادیگرایشرمزنگاریارزهایگرچه.شود
.شوندقیمتدرعظیمیتحولوتغییردچارکوتاهزمانیدورهیک

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-dlt/
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؟استبهتریککدامدیجیتال،ارزیافارکسدرمعامله

هبرنامبهامراین.باشدمیبرخوردارتعاملازباالییسطحازخارجیارزهاییارمزنگاریارزهایستدوداد
.داردنیازمداومیادگیریبهشدیدتمایلوپشتکارریسک،صحیحمدیریتمؤثر،منطقیریزی

برایتوجهیقابلهایفرصتبهمنجرتواندمیجهانیبازارهایایندوهردرمعاملهانجامشکبدوناما
آوردهتدسبهراالزممهارتکافی،تمرینباوباشددیدهکافیآموزشبایدتریدرکهباشدگذاریسرمایه
.باشد

روشیمدت،کوتاهماهیتباویژهبهدیجیتال،ارزباتریدگفت،بایدفارکسودیجیتالارزتفاوتبررسیدر
شدهنآازسوداخذبهموفقتاکنونتریدرهاازکمیدرصدتنهانظر،موردداراییازنظرصرفکهاستدشوار
.اند

:مراجعلینک

https://www.investopedia.com/

https://news.bitcoin.com/

https://www.markettraders.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://www.investopedia.com/terms/b/broker.asp#:~:text=Key%20Takeaways-,A%20broker%20is%20an%20individual%20or%20firm%20that%20acts%20as,a%20commission%20for%20its%20services
https://news.bitcoin.com/the-differences-between-forex-and-crypto-trading
https://www.markettraders.com/blog/cryptocurrency-vs-forex-trading/

