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آنبررسی مزایا و معایب و Deribitآموزش صرافی 

و آشنایی با بخش های مختلف آنDeribitآموزش کار در صرافی

ارزمشتقاتمعاملههایصرافیازیکیپیداست،نامشازکهطورهمانDeribitصرافی
کردهشروع2016سالدرراخودفعالیتوشدهایجادهلندکشوردرصرافیاین.استدیجیتال

ازسیاریبمیزبانهمچنیناست،مشهوراشاللههایگلوگوداگردهایپنیربهکههلند.است
نامرامههاینجابتوانکهاستاینازبیشترهاصرافیاینتعداد.استدیجیتالارزهایصرافی

.استBitrushوLiteBit.eu،Bitonicچونهاییصرافیشاملباالبلندلیستاینامابرد

پانامابههلندازراخودهایفعالیتکهداردقصدکردهاعالم2020سالژانویهدرصرافیاین
بودندشدنوضعشرفدرهلنددرشوییپولبامبارزهبرایکههاییمحدودیتازتادهدانتقال

Dutchشرکتپانامایییشاخهیکتحت2020فوریه10تاریخازپلتفرماین.بمانداماندر
Deribit B.V.کردکاربهشروع.

Deribit)آنیکنندهادارهشرکتبارابطهدرراشفافیاطالعاتصرافیاین B.V.)تیماعضایو
دسترسیقابلآنوبسایتدرDeribitتیماعضایبیوگرافیوتصویرحتی.دهدمیارائهآن

.ردبمیبینازراصرافیایناعتباروصحتبارابطهدرهاابهامتمامیشفافیتاین.است

دورهدرهکدارددیجیتالارزبازاردررابیتمکسوبایننسمثلبزرگیرقباصرافیاینالبته
.استشدهپرداختهآنهابهبایننسصرافیآموزشدورهوبیتمکسصرافیآموزش

فهرست مطالب

Deribitنمای تریدینگ در ✓
Deribitکارمزد ها در ✓
روش های سپرده گذاری✓
Deribitثبت نام و شروع به کار در ✓
Deribitتریدینگ در ✓
دفتر سفارش معامالت آتی✓
مدیریت پوزیشن های آتی✓
Deribitبیت کوین در ( Options)آموزش قرارداد های اختیار معامله یا آپشن ✓
Deribitعوامل تعیین کننده قیمت قرارداد اختیار معامله بیت کوین در ✓
✓Deribitدر رقابت با سایر صرافی ها
✓Deribit در مقابلBitMEX
سواالت متداول✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-with-bitmex-currency-exchange/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-with-bitmex-currency-exchange/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
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صرافیاینامروزبهتااما.داردوجودx100سقفتااهرمباکوینبیتآتیمعامالتامکانDeribitدر
.کندنمیپشتیبانیکوینبیتجزبهدیگریارزدرمشتقاتمعاملهاز

تااستشدهطراحیاختصاصیبطورکهاستآنپلتفرمتکنولوژیDeribitخاصهایویژگیازیکی
.دهدانجام(ثانیهمیلی1ازکمتر)تاخیرکمترینبارامعامالتاززیادیتعداد

صرافیدر.کندنمیمنعتریدنگازراآمریکاییکاربرانBybit،Deribitمثلهاصرافیبرخیبرخالف
Bybitشودیمضبطاوداراییوشدهبستهویاکانتباشد،بودنآمریکاییبهمشکوککاربریاگر.

Deribitدرتریدینگنمای
نمایوهاصرافییهمهبیندرمواردبرخیاماداردراخودبهمخصوصتریدینگنمایصرافیهر

دفتربخششاملصفحهاین.نیستمستثنیقاعدهاینازنیزDeribitواستمشترکتریدینگ
.استسفارشاتتاریخچهوشدهانتخابدیجیتالارزقیمتنمودارعمومی،سفارش

Deribitدرهاکارمزد
Deribitمعامالتکارمزد

درویسفارشکه(لیمیتسفارشیکبا)بازارکنندهایجادطرفیک:افتدمیاتفاقطرفدوبینمعاملههر
که(رکتماسفارشبا)بازاریکنندهمصرفدیگرطرف.(کندمینقدینگیایجادو)داردوجودسفارشاتدفتر

.یابدمیتطابقموجودسفارشاتباویسفارش

http://www.omidfadavi.me/
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درصدیبازارکنندگانایجادمقابلدر.بپردازنددرصد0.075کارمزدبایدبازارکنندگانمصرفDeribitدر
سایربهنسبتهانرخاین.دارنددرصد0.025-کارمزدگفتتوانمیوکنندمیدریافتکارمزدعنوانبه

درمیاندگانکننمصرفوکنندگانایجادکارمزدمیانگین.استمیانگینازکمتربسیارموجود،هایصرافی
.باشدمیدرصد0.25رایج،هایصرافی

حسابازبرداشتکارمزد
ازتبرداشمیانگینامروزهگرچه.استحسابازبرداشتبهمربوطهاصرافیدررایجهایکارمزدازیکی

هنگامدرDeribitدرکهآنجاازامااست،کوینبیت0.0005حدودادیجیتالارزهایصرافیدرحساب
را0.00012ناچیزکارمزدشود،میدریافتشماازانتقالاینبرایهاماینریالزحمهحقفقطبرداشت،

.پردازیدمی

گذاریسپردههایروش
ارزهایتدریافازواستپذیرامکانکوینبیتیوسیلهبهمستقیماتنهاDeribitصرافیدرگذاریسپرده
بایدناچارکهاستدیجیتالارزهایبازارواردتازهگذارانسرمایهبرایمشکلیاین.کندنمیپشتیبانیفیات
ارزسپس،کردهتبدیلکوینبیتبه”وروردیصرافی“بهموسومهایصرافیطریقازراخودیسرمایهابتدا

.نمایندمنتقلDeribitبهراخوددیجیتال

Deribitامنیت
Deribitوبسایتیمطالعهاساسبر.داردمتوسطیجایگاهامنیتینظرازDeribit،

www.cryptowisser.comینمرهامنیتینظرازCاستقبولیقابلینمرهاین.کندمیکسبرا
نمرهوبسایت،همینیمطالعهدرBybitصرافیمثالبرای).داردیافتنبهبودوپیشرفتجاییقیناولی
(.استکردهکسبراBی

پولکیفدرکاربرانداراییدرصد99ازبیش،(2019ژوالی10در)صرافیاینادعایاساسبرعالوهبه
اربرانکداراییاز!(قرونیهحتی)مبلغیهیچامروز،بهتاتاسیسشزمانازوشوندمیدارینگهسردهای

.استنشدهگمیاونرفتهسرقتبه

http://www.omidfadavi.me/
https://www.cryptowisser.com/
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Deribitدرکاربهشروعونامثبت
.بپردازیدتریدینگبهدقیقهچندعرضدرتوانیدمیواستآسانبسیارDeribitدرنامثبت

Create"گزینهها،آناولصفحهدر Account"بهراآنتاییدونامثبتمسیروکنیدانتخابرا
کنیدطیسادگی

باوگرنهدهدمیخدماتآنجادرDeribitکهباشدکشوریطریقازشماکامپیوتراتصالکهکنیددقت
.کنیداستفادهIPتغییرهایافزارنرمازمشکلاینحلبرایتوانیدمی.شویدمیمواجهزیرخطای

http://www.omidfadavi.me/
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My"سپسوخودکاربرینامرویبرکلیکباتوانیدمیخودداشبوردبهورودبرای Account"کنیدانتخابرا.

http://www.omidfadavi.me/
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رویربکلیکبا.دهیدانجامراخوداتریومیاکوینبیتگذاریسپردهتوانیدمیصفحهاینطریقاز
"Get New Deposit Address"،درخودتانشخصیپولکیفآدرسDeribitمیدادهنمایش

خودDeribitپولکیفبهراخودسپردهبخواهید،کههرکجاییازتوانیدمیآدرساینازاستفادهبا.شود
.کنیدواریز

My“درصفحههمینطریقازنیزDeribitپولکیفازبرداشت Account"بایستی.استممکن
رچهه.کنیدانتخابراخودتراکنشاعمالاولویتوحسابازبرداشتمیزانارسال،جهتنظرموردآدرس
.بودخواهدبیشترآنکارمزدباشدبیشترتراکنشسرعت

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
8
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Deribitدرتریدینگ
.بیاموزیمراآندرتریدینگینحوهوشدهآشناDeribitدرکارمحیطباکمیخواهیممیاالن

پنلآتی،معامالتبرایایم،کردهگذاریسپردهصرافیدرراخودهایکوینبیتکهاکنون
“BTC Futures"کنیدبازرابینیدمیصفحهچپسمتدرکه.

Account“سربرگدر Summary"(اکانتیخالصه)،مارجیندرشدهمصرفوموجودمنابعکلینمای
.استمشاهدهقابلها

Initial)اولیهمارجینیککدامهرداریداکنونکهبازیهایپوزیشن Margin)تثبیتسطحیکو
Maintenance)مارجین Margin)هماناولیهمارجین.استمشاهدهقابلصفحهایندرکهدارند
ازلوگیریجوپوزیشنحفظبرایکهاستقیمتیمارجین،تثبیتسطحوپوزیشنبهشماورودیقیمت
.داریدنیازآنبهحسابتسویه

امراین.ودشمیاستفادهشمافعلیهایپوزیشنتمامازپشتیبانیبرایشمااکانتموجودیازDeribitدر
داشتهخودحسابدرموجودیکوینبیت5کهکنیدفرض.عیبیکهموباشدمزیتیکتواندمیهم

ناگهانهاقیمت!روزگاربدازواید،کردهفراموشراآنکهباشیدداشتهالنگپوزیشنیکاگرشما.باشید
مینحسابتسویهپوزیشناینازشمااستنشدهمصرفشماکوینبیت5کلکهزمانیتاکند،سقوط
.شوید

مطمئناچونکنیدچکراخودبازهایپوزیشنوسفارشاتدائما:بگیریدنظردرهمیشهراکلیقانوناین
خواهیدنمی

http://www.omidfadavi.me/
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برایDeribitهایاکانتسابویژگیازتوانیدمیاینکارجایبهیا.خواهیدنمیکهباشیدایمعاملهدر
.کنیداستفادهمشخصتریدیکبرایموجودیتانازمشخصمقادیرایزوله

Future“سربرگدر Summary”یدورهدرراخودیشدهانجاممعامالتازایخالصهتوانیدمی
.است8UTCتا8UTCساعتازساعت،Deribit24دردورههر.کنیدمشاهدهگذشته

.بدین وسیله دید مناسبی از ریسک های کنونی و سود و زیان های خود به دست می آورید

دفتر سفارش معامالت آتی

BTC“بخشدرکههنگامی Futures”،برایمختلفهایقراردادانواعازتوانیدمیاینجادرهستید
:کنیدانتخابتریدینگ

http://www.omidfadavi.me/
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دسررسیبدونآتیمعامالتبهمربوطقراردادنوعاولینکنید،میمشاهدهباالشکلدرکههمانطور
(Perpetual)اینهکاستواضحالبته)اندشدهمشخصخودانقضایتاریخکهقرارداددیگرانواع.است

می2019مارس29ودسامبر28بهمربوطهاقراردادسررسیداست،پیشسالیکبهمربوطشکل
حجمونقدینگیدلیلهمینبهکههستندقراردادنوعترینمحبوبسررسیدبدونهایقرارداد.(باشند

اساسبرمداومصورتبه(Funding)هزینهتامینهایکارمزدقراردادهاایندر.دارندباالییمعامالت
یکواردکهیزمانپس.شودمیپرداختاست،شدهانجامنقدیبازارازکمتریابیشترقیمتبامبادلهاینکه

.کنیدمیپرداختیادریافتایبهرهمداومبطورکنید،میحفظراپوزیشناینکهزمانیتاوشدهپوزیشن
ود،پردازنمیهاالنگبهراهزینهتامینمبلغهاشورتباشد،نقدیبازارازکمترهاقیمتکههنگامی
.برعکس

سالدرMiningاستخراجبرایدیجیتالارزهایبهترین:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
چیست؟2020

آتیسفارشثبت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-cryptocurrency-to-mine/
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واحدحقیقتدرکانترکت.شودمیانجام(contracts)هاکانترکتیامعامالتباآتیبازاردرتریدینگ
کنید،معاملهراکتکانتریکازکسریتوانیدنمیشما.نیستندتقسیمقابلکههستندصرافیدرارزشیهای
میخواهیداگرپس.استدالر10معادلکانترکتهرDeribitدر.استپذیرامکانصحیحمقادیرتنها

.کنیدانتخابراکانترکت10تعدادبایدکنید،ثبتدالر100اندازهبهسفارشی

برایسپسکنیم،میواردراورودیقیمتوکانترکتتعدادیاQuantityسفارش،یکثبتبرایپس
.کنیممیانتخابرافروشکردن،شورتبرایوخریدکردن،النگ

Deribitدرآتیمعاملههایسفارشانواع

ومارکتسفارش:داردوجودسفارشنوع2آتی،معاملههایصرافیبسیاریهمانندنیزDeribitدر
.لیمیتسفارش

.کنیدمیثبتوکردهمشخصراخودنظرمدقیمتآندرکهاستسفارشیلیمیت

متقیبهترینبادهیدمیاجازهوکنیدمیمشخصراخودمقدارتنهاآندرکهاستسفارشیمارکت
.شودپرموجود

.لیمیتاستاپومارکتاستاپ:دارندوجودنیزسفارشنوع2

.دکنمیثبترامارکتسفارشیکانجامازبعدکهاستسازیمتوقفسفارشیکمارکتاستاپ

.کندمیثبترالیمیتسفارشیکانجامازبعدکهاستسازیمتوقفسفارشیکنیزلیمیتاستاپ

Time“عبارتزیردر in force”،3رایبتوانیدمیکههستندشروطیهااین.کنیدمیمشاهدهراگزینه
.کنیدایجادمشروطسفارشیکوبگیریدنظردرخودسفارش

Fill/"لغویاکاملاجرای"سفارش or Kill

کلهبوگرنهشودمیپرکاملبطوروبالفاصلهیاکهاستسفارشی،FOCیا”لغویاکاملاجرای“سفارش
.گرددمیلغو

معمولتحالدرکهکنندثبتبزرگیسفارشدارندقصدکهاستمناسبهاییتریدربرایسفارشاین
اعالمربازابهراخودرویکردروشاینبهتریدرپس.بکشدطولآنشدنپربرایزیادیزماناستممکن

.کندمی

http://www.omidfadavi.me/
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Immediate"/لغویادرنگبی"سفارش or Cancel

ایناوتتف.شودمیلغووگرنهشودمیپربالفاصلهیاکهاستسفارشی،IOCیا”لغویادرنگبی“سفارش
.دهدمینیزرانسبیشدنپریاجازهIOCکهاستاینFOKباسفارش

باکهندخواهنمیوکنندثبتبزرگیسفارشخواهندمیکهاستمناسبهاییتریدربرایسفارشاین
.شودپرنامناسبیقیمت

Good/"شودلغوزمانیکهتامعتبر"سفارش `Till Canceled

لغوراآندستیطوربهشماکهزمانیتاکهاستسفارشی،GTCیا”شودلغوزمانیکهتامعتبر“سفارش
.زمانیمحدودیتهیچبدونماند،میباقیسفارشدفتردرنکنید

یتمحدودوشوند،خارجآنازیاشدهبازارواردخواهندمیکهاستمناسبهاییتریدربرایسفارشاین
.ندارندنیززمانی

موجودامکاناتسایر

Min“هایعنوان sell”و“Max buy”برایکههستندقیمتیهایمحدودیتکنید،میمشاهدهکه
بردهکاربه،بازاردراستفادهسویادستکاریعلتبهافراطیونامعقولهایقیمتمقابلدرتریدرازمحافظت

تواندمیکهشودمیمتوقففردپوزیشنفروشوخریدشده،تعیینیمحدودهاینازخارجدر.شوندمی
.دهدنجاتحتمیورشکستگییاحسابتسویهازراتریدر

Buy“عبارتشورت،والنگهایگزینهزیردر Margin”و“Sell Margin”بیانکنید،میمشاهدهکه
مقدارهچکهدهدمیبهتریدرکشمابهاعداداینبهدقت.استکوینبیتواحددراولیهمارجینیکننده

.کنیدمیریسکپوزیشنایندرراخودموجودیاز

بازارکنندهایجادحالتبهحتماشمالیمیتسفارشکهدهدمیاطمینانشمابه”Post-only“یگزینه
.کندنپرداختکنندهمصرفکارمزدونکندپررادیگریلیمیتسفارشاشتباهاواحیاناوشودثبت

“Hidden”کندمیمخفیهاتریدرسایرازراشماسفارشنیز.

آتیهاینمودار

DeribitهمانندBitMEXوbitfinex،تریدینگنماینموداریک(Trading View)بهاستاندارد
.استداراشدهادغامودرونیصورت

http://www.omidfadavi.me/
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Futures“سربرگانتخابباتوانیدمیشما Charts”بهاکانتیخالصهجایبهتریدینگنمایایناز
جدولدرراخودهایپوزیشنتوانستخواهیدحالتدوهردر.کنیداستفادهتریدینگهنگامبهزمینهعنوان
.پردازیممیآنبهادامهدرکهکنیدمدیریتنآزیرین

آتیهایپوزیشنمدیریت

ایهپوزیشنازکلینماییککهکنیدمیمشاهدهراجدولیسفارشات،دفتروسفارشورودیزیردر
.ببندیدراخودهایپوزیشنتوانیدمیجدولاینازهمچنین.شماست

http://www.omidfadavi.me/
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.کندمیبیاننیزدرصدوBTCواحددرداریدکهبازیپوزیشنهردرراشماسودهمچنینجدولاین
.کنیدمشاهدهراپوزیشنهربرایخودمارجینقیمتواندازهجااینتوانیدمیهمچنین

و(النگبرای)مثبتباSizeستوندرکهباشیدشورتیاالنگمجموعدرتوانیدمیکانترکتیکدرشما
.شودمیدادهنشان(شورتبرای)منفی

اینگونه.ورتشدیگریباوکنیدالنگیکیباجداگانه،اکانتسابدوازاستفادهباتوانیدمیDeribitدر
.تاسسودمندهااستراتژیبرخیدرکاراین.کنیدحفظرامتضادپوزیشن2زمانهمطوربهتوانیدمی

ضررتوقفوسودبرداشتینقطهتعیین

ضرروسودبرداشتنقطهازتوانیدمیآنآسانترمدیریتبرایدارید،قرارپوزیشنیکدرکهاکنون
.کنیداستفاده

فروشبرایتلیمیسفارشیکثبتباراسودبرداشتینقطهثبتهستید،النگپوزیشندرشمااگر
.دهیدمیانجام

.نیمکمیاستفادهلیمیتاستاپازضرر،توقفینقطهتعیینبرایالنگپوزیشندرهمچنین

http://www.omidfadavi.me/
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Mark“اساسبرراخوداستاپقیمتجااینتوانیممی Price”یا“Index Price”در.کنیدتعیین
Markاساسبررااستاپماباالشکل Priceهنگاماینبازارقیمت)ایمکردهتعییندالر6503.50و

”Price“بخشدر.استعدد10داریمرافروششقصدکههاییکانترکتتعدادو(استدالر6600
نجاایدر)کنیدمیتعیینراسفارشبرایخودنظرمودقیمتفروش،وخریدهایدکمهباالیدردرست

Markکهوقتیکهاستاینکندمیماسفارشاینکهکاریخالصهطوربه.(دالر6473.50 Priceبه
.فروختخواهددالر6473.50قیمتبهراکانترکت10برسد،دالر6503

بخشدر.کنیدمشاهدهراخودهایاستاپوبازهایسفارشتوانیدمیهاپوزیشنجدولزیردرحال
.کنیدمیمشاهدهکردیمایجادضررتوقفنقطهبرایکهلیمیتیاستاپها،استاپ

http://www.omidfadavi.me/
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Mark priceچیست؟

Mark Priceشاخصقیمتداروزنمیانگینرویازکهاستقیمتی(Index Price)صرافیچندیندر
یکهبمحدودهاقیمتدستکاریازتوانمیشاخصقیمتاینازاستفادهبا.شودمیمحاسبهمختلف،
Markباشدهمعاملهقیمتآخرینیمقایسهبا.کردجلوگیریصرافی Priceتصمیماتتوانیممی

.بگیریدراخودتریدینگ

پوزیشنبستن

Deribitدرکهیامکاناتازیکی.کنیداستفادهمارکتیالیمیتهایگزینهازتوانیدمیپوزیشنبستنبرای
در.استداریمراآنبستنقصدکههاییکانترکتتعدادکردنمشخصامکانشودمیاحساسآنکمبود

.بندندمیراپوزیشنآنهایکانترکتکلمارکت،یالیمیتهایدکمهازیکهرحاضرحال

Order)سفارشاتیتاریخچهبخشبهپوزیشنبستنبا History)وشودمیمنتقلPNLسودهمانیا
Profit)زیانو and Loss)دهدمینشانراشما.

PNL8(دورهایناتمامدرشماتریدینگ(UTCبودخواهدبرداشتقابل.

کوینبیت(Options)آپشنیامعاملهاختیارهایقراردادآموزش
Deribitدر

چیست؟کوینبیتمعاملهاختیارقراردادهاییاهاآپشن

مشابهیدتوانمیشما.کنندمیفراهمدارایییککردنالنگیاشورتبرایدیگرروشیمعامله،اختیارقرارداد
.ببریدسودبازارکاهشازهموافزایشازهمسررسید،بدونیاوآتیمعامالت

http://www.omidfadavi.me/
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بارایداراییکازمشخصیمقدار(پوت)فروشیا(کال)خریدحقمعامله،اختیارقراردادیکخریدباتریدر
.داردشدهتعیینپیشازقیمتیک

http://www.omidfadavi.me/
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(Put)فروشیاپوت،(Call)خریدیاکال:داردوجودکوینبیتآپشننوع2

:کال•

مشخصادتعدشده،تعیینپیشازقیمتباوشدهتعیینتاریخدراستمجازخریدارکال،قراردادیکدر
اینبازار،قیمتکاهشدلیلبهاگرپس.دارد”اختیار“اینجاتریدرکهکنیددقت.بخردفروشندهازراکاال

ورتصدرکهاستموظففروشندهطرفیازولی.نکندوصولراآنتواندمینباشد،وینفعبهمعامله
.کندفروشبهاقدامخریدار،تمایل

میمحفوظخودبرایراحقاینآپشنخریدارقرارداداینبا.استکالبرعکسپوتقرارداد:پوت•
آپشندهفروشنبهراکاالمشخصمقدارشده،تعیینپیشازقیمتباسررسید،تاریخدرکهدارد

.استویازخریدبهموظفنیزفروشنده.بفروشد

.داردنامPremiumیاتضمینوجهکند،میدریافتآنازایبهآپشنیفروشندهوکنندهایجادکهمبلغی

دارد؟کاربردیچهمعاملهاختیارهایقرارداد

.گرفتپیشیبازارازوکرداستفادهاهرمایجادبرایمعامالتنوعاینازتوانمی.1

http://www.omidfadavi.me/
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تسویهطرخکهاستایندارندسررسیدبدونمبادلهوآتیمعامالتبهنسبتمعاملهاختیارکهمزیتی.2
ختاریتاورودیقیمتازراخودپوزیشنشماآپشنبا.نداردوجودآپشنبرای(Liquidation)حساب

حسابتسویهتواندمیبازارشدیدنوسانیکباکهآتیمعاملهدرپوزیشنبرخالف.کنیدمیحفظسررسید
.نداردقرارخطریچنینمعرضدرآپشنشود،

یمقراردادبهوروردهنگامکهتضمینیوجهمقداربهممکنضررحداکثرمعامله،اختیارخریداربرای.3
ندارددوجوضرروریسکبرایمحدودیتیهیچها،آپشناینکنندگانارائهبرایاما.شودمیمحدودپردازد

.شوندورشکستهوحسابتسویهسادگیبهتوانندمیو

سودطرفهربهبازارنوسانازبگیرید،پوزیشنبازارازخاصیجهتدرکهاینبدونتوانیدمیآپشنبا.4
میسودازاربقیمتافزایشیاکاهشباصورتایندر.کنیدخریداریپوتوکالآپشندوکافیست.کنید
وقتیاشمواقعیضررولی،(شماستتضمینوجهبهمحدودمقابلسمتدرشماضررکهحالیدر)کنید
.نرودسمتیهیچبهوبماندثابتبازارکهاست

Bitcoinکوینبیتاستخراج:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین Miningچگونهوچیست
شود؟میانجام

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-mining/
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BitMEXوDeribitدرمعاملهاختیارهایقرارداد

LedgerوDeribit،BitMEXهستند؛استفادهقابلصرافی3درتنهاکوینبیتهایآپشنحاضرحالدر

X.
Ledger Xمشتریشناختهایسیاستبا(KYC)کههستهایتریدرکابوسدارد،کهایگیرانهسخت

.قائلندارزشخودشخصیحریموامنیتبرای

ارهاآپشنخریدیاجازهتنهاصرافیاینامااست،پذیرامکاننیزBitMEXدرمعاملهاختیارازاستفادهگرچه
anchor"بازارکارگزاراندهندارائهوکردهایجادراهاآپشنتوانندمیکهکسانیتنها.دهدمی market"

فقدان.استBitMEXانحصاردروبودهخارجکاربراندسترسازبازارطرفیککهجاآنازپس.هستند
.باشدداشتهپایینیتنوعوباالبسیاریهزینهBitMEXدرهاآپشنکهشدهباعثرقابت

یکنهاتهاموقعیتبسیاریدر.استپایینبسیارتنوعشد،گفتهکهBitMEXهایآپشنعیوبازدیگریکی
محدودیتنیزممکنسودحداکثربرایوبودهپذیرپذیرامکانBitMEXدرکالقراردادیکوپوتقرارداد
.داردوجود

مراتببهآنمالیگردشوبوده،ترداغبسیارDeribitدرهاآپشنبازارکهشدهموجبموارداینتمامی
.استBitMEXازبیشتر

آمریکاییواروپاییمعاملهاختیارقرارداد

.آمریکاییعنوواروپایینوع:داردوجودمعاملهاختیارقراردادنوع2

مااشوندفروشوخریدتوانندمیزمانهریعنیهستند؛آناروپایینوعازDeribitدرکوینبیتهایآپشن
اعمالابلقزمانیهرآمریکاییهایآپشنکهاستحالیدراین.هستنداعمالقابلخودانقضایتاریخدرفقط

اریختقبلرااروپایینوعهایقراردادتوانیدنمیشماکهداردوجودبارهایندرکهغلطیباور.هستندشدن
یلحظهتقیمبهراخودآپشنتوانیدمیبخواهید،کهزمانهر.استاشتباهکامالکهبفروشیدآنسررسید

.برسانیدفروشبهبازار

http://www.omidfadavi.me/
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Deribitدرکوینبیتمعاملهاختیارقراردادقیمتکنندهتعیینعوامل

انقضاتاریخ.1
3ماهانه،هفتگی،صورتبهتوانندمیهاآپشن.است8UTCجمعه،هایروزدرعموماانقضاهایتاریخ
.استبیشترآنارزشباشد،ترمدتبلندنظرموردآپشنهرچه.باشدماهه6وماهه

(اصلیقیمتبهاعمالقیمتنسبت)ذاتیارزش.2

یلهمعامقیمتبااستبرابرذاتیارزشباشد،اصلیقیمتازکمتراعمالقیمتاگر:خریدیاکالبرای
ITMیادارسودهاآپشناینبه.اعمالقیمتمنهایآینده (IntheMoney)هرچهوشودمیگفته

ITMداردباالتریذاتیارزشباشدداشتهباالتری.

بدونشنآپآنبهوبودهصفرآنذاتیارزشباشد،اصلیقیمتازبیشتراعمالقیمتکهصورتیدر•
OTMیاسود (OutoftheMoney)گویندمی.

اعمالقیمتبااستبرابرذاتیارزشباشد،اصلیقیمتازبیشتراعمالقیمتاگر:فروشیاپوتبرای
ITMیادارسودنیزهاآپشناینبه.آیندهیمعاملهقیمتمنهای (IntheMoney)وشودمیگفته
.داردباالتریذاتیارزشباشدداشتهباالتریITMهرچه

بدوننآپشآنبهوبودهصفرآنذاتیارزشباشد،اصلیقیمتازکمتراعمالقیمتکهصورتیدر•
OTMیاسود (OutoftheMoney)گویندمی.

http://www.omidfadavi.me/
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نوسان مورد انتظار از بازار و سابقه ی نوسان. 3

ن های آن ارزان اگر تمامی متغیر های دیگر را یکسان در نظر بگیریم، وقتی بازار بیت کوین آرام تر باشد، آپش
جا می توانید میزان نوسان بازار را بررسی 3از . تر و هرچه نوسان بیشتر باشد، قیمت آپشن ها بیشتر است

:کنید

Deribitاز خود پلتفرم •

Skewاز •

TradingViewنوسان سالیانه در BVOLاز روی شاخص•

http://www.omidfadavi.me/
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هاآپشنیدخرعدمیاخریدبهراجعبازار،نوساناتپیشبینیوسنجشباخودتواندمیایحرفهتریدریک
انتظاربازارزاکمینوسانفروشندگانکهاستاینازحاکیهاآپشنپایینقیمتاگر.کندگیریتصمیم

آپشنخریداما.بگیریدهاآپشنخریدبهتصمیمتوانیدمیکنید،میبینیپیشرااینخالفشماامادارند
.شودنمیتوصیهداردوجودبازارانتظارموردنوسانوحقیقینوسانمیانبزرگیاختالفکهزمانیدرها

هاآنکارمزدومعاملهاختیارهایقرارداددرسفارشانواع

خریدارانهمانکهمارکتسفارشات.داردسفارشنوع2نیزمعاملهاختیارآتی،معاملهبازارهمانند
درشد،تهگفکههمانطور)هستندهاآپشنکنندگانایجادکهلیمیتسفارشاتنیزو.هستندآپشن
(.استخارجکاربراندسترسازآپشنایجادواقعدریالیمیتسفارشاتثبتBitMEXصرافی

.دارندآپشنهرازایبهدالر0.0004ثابتکارمزدهردولیمیتومارکتسفارشاتDeribitدر

حتی)ارددکارمزدنظرازبرترییکلیمیتسفارشها،صرافیبسیاریدرکهآتیمعامالتبازارخالفبر
وجودرتریبچنینمعاملهاختیاربازاردر،(شوندمیگرداندهبازسفارشگربهمبلغیهاصرافیبرخیدر

فارشسازکال،یاپوتیکخریدوبازاراینبهورودبرایکهشودمیتوصیههمچنانحالاینبا.ندارد
پوت،یاالکخریدبرای.شویدمیبازارواردخودپیشنهادیبهترقیمتباکهچراکنیداستفادهلیمیت
Limitمقدار Bidخود،آپشنازخروجوفروشبرای.کنیدانتخاببازارازکمترراLimit Askبیشتررا

.کنیدانتخاببازاراز

http://www.omidfadavi.me/
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سررسیددونبمبادالتوآتیمعامالتبازاردرلیمیتسفارشکنندگانایجادکهگفتیمباشدیادتانالبته
.میکننددریافتنیزکارمزدی،Deribitدر

انتهایینکتهچند

پوتوالکبایاوآتیمعامالتدرکردنشورتیاالنگباتوانیدمیشما.استآساننسبتاDeribitدرترید
.ببریدسودبازارتغییراتازموقعیتیهردرمعامله،اختیارهایقرارداددرکردن

انامکباهمراهباالهایاهرم.کنیددقتخوداستفادهمورداهرمبهاهرم،باتریدینگمارجینهنگامدرهمواره
.کنیددقتخوداستاپوبازارنوسانحساب،تسویهقیمتبه.دارندنیززیادیخطرباال،سود

مهارتبهتابپردازیدخطاوآزمونوتمرینبهپلتفرماینtestnetدرابتداهستید،کارتازهDeribitدراگر
.بیابیددستموثرهایاستراتژیوریسکمدیریتجملهازتریدینگبرایالزمهای

Deribitهاصرافیسایربارقابتدر

Deribitرافیصاینازیکی.استدیدهخودبهراقدرتمندیوبزرگبازیگرانکهکندمیفعالیتبازاریدر
دارند،یکسانیمصارفوبودهمشابهجهاتبسیاریازBitMEXوDeribit.استBitMEXقدرتمندهای

.سازدمیمتمایزهمازرادواینکهداردوجودهمنکاتیاما

http://www.omidfadavi.me/
http://bitmex.com/
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ارائهسررسیدبدونمبادالتکهبودموجودصرافیتنهاهاماهتاBitMEX،2015سالدرایجادزماندر
جایگزینیبرایتریبروزوترسریعحلراهدنبالبهBitMEXکاربرانکمکم2018سالدر.دادمی

BitMEXهلندیشرکتکهبودندDeribitهتوجوکردهعرضهبازاربهراخودسررسیدبدونمبادالتنیز
.کردجلبخودبهرابسیاری

حجمظرنازکوینبیتآتیمعامالتومشتقاتکنندهعرضهصرافیبزرگترینجایگاهدرBitMEXامروزه
.Binanceیعنیدوم،مقامبهنسبتروزانهمعامالتحجمبرابردوبهنزدیکبااست؛ماندهباقیمبادالت

.استآوردهدستبهبزرگصرافی10لیستدرجایگاهیتازگیبهDeribitکهحالیدر

DeribitمقابلدرBitMEX

هاشباهت

صرافیBitMEXهموDeribitهم.استهمعینتقریباصرافی،دوایندرشدهارائهاصلیمحصول
باهایصرافایندویهردردیگر،عبارتبه.هستندآمریکادالرباکوینبیتمشتقاتآتیمعامالتهای

میتفادهاسدلخواه،اهرمبادالرکوینبیتمعامالتبرایمارجینعنوانبهآنازکوین،بیتگذاریسپرده
اعالمDeribitالبته).استدالرDeribit،10درودالر،BitMEX،1درقراردادواحدهریاندازه.کنید
(.دهدتغییردالر1بهراخودواحداندازهداردقصدکرده

زنیاهاصرافیاینازیکهیچدر.دهندمیارائهماهانهوسررسیدبدونقراردادهایهاصرافیایندویهر
.نداردوجودKYCسیاستوشناساییاطالعاتارائهبه

یعنی.دارندراx100سقفتااهرمازاستفادهامکانخود،آتیمعامالتدرBitMEXهموDeribitهم
.کنیدتعییندرصدی1مارجینحتیتوانیدمیخودمعاملهبرای

کنندهایجادبرایودرصد0.075بازارکنندهمصرفبرایوبودهیکسانصرافیدوایندرنیزهاکارمزد
.باشدمیدرصد0.025-

خود،سرمایهبامعاملهشروعازپیشتوانیدمیکهدارندنیزtestnetورژنیکهاپلتفرمایندویهر
باتوانیدمیDeribitدرعالوهبه.شویدآشناآنمحیطباونمودهتستراخودهایباتوهااستراتژی

درشدهایزولهمارجینویژگیمشابه(کنیدایزولهراپوزیشنیکبرایاختصاصیمارجیناکانت،-سابایجاد
Bybit).

!کریپتوتببادردسربیدرآمدیکسب:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
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هاتفاوت

Deribitمعایب

بیمه.1

یبیمهصندوقبامقایسهدراین.استکوینبیت54حدودDeribitیبیمهصندوقموجودی
BitMEXازار،بنوساناتهنگامدراحتماالپس.استناچیزبسیارکوین،بیت20,000ازبیشارزشبه
BitMEXبودخواهدترموفقمشتریانازحمایتدر.

پوزیشنبستن.2

رداشتبدرخواستشدهکسبسودبرایوبستهراخودپوزیشنتوانیدمیبخواهیدکهزمانهرBitMEXدر
محاسبهبرای(یکبارساعت8هر)بعدینوبتتابایستیپوزیشن،یکبستنبرایDeribitدراماکنید،ثبت
.کنیدصبرآنبرداشتامکانوحقیقیسود

سفارشاتانواع.3

BitMEXدرهمچنین.دهدمیارائهکاربرانشبهراتریپیشرفتهوترمتنوعسفارشاتBitMEXگزینه
.استاستفادهقابلReduce-onlyچونهایی

http://www.omidfadavi.me/
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Deribitمزایای

برداشتهایدرخواستپردازش.1

گرم،ولپکیفیکطریقازبالفاصلهشمادرخواستحساب،ازبرداشتدرخواستثبتازپسDeribitدر
کیفیکطریقازفقطوباریکساعت24هرحسابازهابرداشتBitMEXدرولی.شودمیپردازش

.شوندمیپردازشسردپول

2.BitMEXمارجینکلازحسابتسویههنگامmaintenanceمیضبطبیمهصندوقبرایراشما
امادهدمیانجامیکجاکاملحسابتسویهBitMEX.گیردمیدرصدی15کارمزدDeribitاماکند،

Deribitکندمیحسابتسویهرادرصد10نوبتهردر.

سرعت.3
طوربهDeribitپلتفرمتکنولوژی.ماجراستیبرندهکامالDeribitها،تراکنشپردازشسرعتنظراز

اتسفارشوکاربرانگستردهحجمچهاگرمقابل،نقطهدر.استشدهطراحیسرعتهدفبااختصاصی
BitMEX،بهکاربرانعظیمتعداداینامااست،کردهتبدیلکوینبیتصرافیتریننقدینگیپربهراآن

شکلمباراشبکهشوید،مواجهلگوارورباخواهیدنمیکهوقتیهماندرستوبازار،هایتشنجهنگام
.کندمیروبروجدی

DeribitوBitMEXدرسررسیدبدونمبادالتتفاوت

BitMEXآنهاستمحاسباتنحوهدرصرافیدواینتفاوتترینمهمواولین هشتهرراهاپرداخت.
.استمحاسبهمشغولمداومطوربهراهاپرداختیDeribitولیکند،میمحاسبهساعت

تهشاینطیدر.میکنندفعالیتساعتیهشتهایبازهدرسررسیدبدونمبادالتBitMEXدر•
اگر.ندکمیمحاسبهرازمانپایهبرایلحظهقیمتبهشدهمعاملهقیمتنسبتسیستمساعت،
برایگیزهانکهپردازندمیشورتدرهاتریدربهالنگدرهاتریدرباشد،باالنسبتبهمعاملهقیمت
تریدراشد،بترپاییننسبتبهمعاملهقیمتاگرنیزبرعکس.هدمیکاهشراالنگپوزیشنیادامه

.پردازندمیالنگدرهاتریدربهشورتدرها

اختیپردشود،واردبازهاتمامازقبلدرستتواندمیتریدریکمثالبرایمقطع،هایبازهایندلیلبه
.شودخارجبعدایثانیهوکند،دریافت

بهآنهایپرداختیامااست،BitMEXمشابهسررسیدبدونمبادلهسیستمکلگرچه،Deribitدر•
ونپوزیشنوعاساسبرفعال،پوزیشنهرزمانهردر.شوندمیمحاسبهتوقفبدونوآنیصورت
.پردازدمییاکندمیدریافتپرداختیای،لحظهقیمتبهمعاملهقیمتنسبت

http://www.omidfadavi.me/
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ایحظهلقیمتازمعامالتقیمتکهوقتیبرایاستترروانتنظیمیمکانیسمآنی،پرداختاینمزیت
.شودمیمنحرف

DeribitوBitMEXدرقراردادهاانواعمقایسه

.کنیمبیانهاصرافیاینازیکهردرراسفارشاتوهاقراردادانواعجداگانه،صورتبهبگذارید

BitMEXدهدمیارائهرازیرهایقرارداد:

(XBT/USD)کوینبیتسررسیدبدونمبادالت•

,XBTZ18)کوینبینآتیمعاملهنوع4• XBTH19, XBT7D_D95, XBT7D_U105)

(ETH/USD)اتریومسررسیدبدونمبادالت•

(ETHZ18)اتریومآتیمعامله•

Cardanoآتیمعامله• (ADAZ18)

Bitcoinآتیمعامله• Cash (BCHZ18)

EOSآتیمعامله• (EOSZ18)

Litecoinآتیمعامله• (LTCZ18)

Tronآتیمعامله• (TRXZ18)

Rippleآتیمعامله• (RPXZ18)

Deribitداراسترازیرهایقرارداد:

(BTC/USD)کوینبیتسررسیدبدونمبادالت•

آیندههایماهبرایکوینبیتآتیمعامله2•

امنیتنظرازمقایسه

استفادهموردکهشدهنوشته+kdbابزارتحتموتوراین.استخودنوعدراولینBitMEXتریدینگموتور
ابریامنیتازBitMEX.هاستآنتریدینگهایبرنامهدربزرگهایبانک

AWS (Amazon Web Services)کندمیاستفادهخوداطالعاتازحفاظتبرای.

وای،مرحلهدوتاییداتوماتیک،هایایمیلبرایPGPرمزنگاریوجودBitMEXامنیتیمالحظاتسایراز
.استآنهایآپدیتوکددرباگهرگونهیافتنبرایجایزهسیاستیکنیز

http://www.omidfadavi.me/
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BitMEXمشهورهگیرانسختامنیتیتمهیداتبهوکند،مینگهداریسردپولکیفدرراهادارارییتمام
.است

99Deribitکهکندمینگهداریگرمپولکیفدرراآندرصد1وسرد،پولکیفدرراهاداراییدرصد
.سازدمیممکنراشبکهآنیهایپرداخت

.اندنشدههکDeribitوBitMEXصرافیدواینازهیچکدامامروز،بهتا

کاربریمحیط

کاربردزشآموومطالعهکمیباامابیاید،نظربهمبهموپیچیدهکمیکارتازهتریدریکبرایBitMEXشاید
.شدخواهدزدهشگفتامکاناتهمهاینوجودازقطعاگزینه،هر

اهآنبهنیازیکههایینموداروصفحاتکرده،سازیشخصیراخودهایویجتتوانیدمیBitMEXدر
بینانتخابامکان.نداردوجودDeribitدرامکاناین.کنیدبزرگترراخاصینموداروبستهکلبهندارید
.استموجودصرافیدوهردرروزوشبحالت

زیردر.استIOSواندرویدهایعاملسیستمبرایصرافیاپداشتننیزDeribitهایمزیتازیکیولی
.کنیدمیمشاهدهراافزارنرممحیطازتصویری
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محسوبDeribitبرایبزرگیمزیتآنباالیسرعتامادارد،بهبودورشدبرایزیادیجایهنوزچهاگر
.شودمی

پیشرفتهامکانات

ایناکثردرالبته.بیابیدBitMEXدرراهاآنتوانیدمیتنهاکهدارندوجودپیشرفتهوخاصامکاناتبرخی
طعاقاینکارامادارد،خودسیستمبهآنکردناضافهدرسعیواستباخبرموجودنقصازDeribitموارد
.کشیدخواهدطولزمانی

توانیدمیراکاراینBitMEXدر.استبحرانیمواقعدرخودپوزیشنآنیبستنامکانامکانات،ایناولین
Order)سفارشاتیخالصهباکسدردکمهیکفشردنبا Summary)دهیدانجام.

تنظیمراضررتوقفینقطهوهدفقیمت،نموداررویلغزاندنبا،BitMEXسادگیبهنمیتوانDeribitدر
خودشبکهبهرانموداررویانتخابامکانوTradingViewنزدیکآیندهدرداردقصدDeribit.کرد

.بیافزاید

دنلغزانوداشتننگهباسادگیبهتوانیدمیشما.دهدمینمایشراBitMEXدرکاراینانجامزیرشکلدر
.کنیدتنظیمخودنظرموردقیمتدرراآنخود،هدفخط
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هنوزDeribitامااست،کردهادغامخوددرونراهااستاپتریلینگBitMEXکهاستاینمورد،سومین
.آنهاستهایتاولویبزرگترینازهااستاپتریلینگکهکردهاعالمشرکتاینالبته.نداردقابلیتیهمچین

DeribitوBitMEXصرافیدوهایبازاریمقایسه

طوربه.استDeribitدفتربرابر50حدودا،BitMEXسفارشاتدفترنقدینگیشد،گفتهکهطورهمان
سمتهردرولیBitMEXداراست؛نقدینگیدالرمیلیون4حدودبازار،سمتهردرDeribitتخمینی

.دارداختیاردردالرمیلیون250حدودابازار
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درصد74حدودیعنیدالر،میلیارد1.4بهنزدیکروزانهحجمباBitMEXنیز،روزانهمعامالتحجمدر
آتیهمعاملهایصرافیمیاندراولمقامودادهاختصاصخودبهرادالر-کوینبیتآتیمعامالتکلحجم
.داردرامقداراینامسییکازکمترمعامالت،کلدرصد2ازکمترباDeribit.است

گیرینتیجهوبندیجمع

اینبهدارند،اهمیتداراهرمرمزارزهایصرافیازیکهردرکهمهمیهایفاکتورمقایسهبا
کهنرسیدهجایگاهیبههنوزامارود،میشماربهمهمیرقیبگرچهDeribitکهرسیممینتیجه
.بگیردراBitMEXجایبتواند

محیطونقدینگیکمبودهمچناناماهستند،Deribitنفعبهسرعتقبیلازهاییفاکتورکهاینبا
.هستندصرافیاینایراداتازسازی،شخصیقابلغیروابتداییکاربری

Deribitخودبهاربیشتریکاربرانکار،محیطوتریدینگتجربهبهبودباوآینده،درتواندمی
.بودخواهدصرافیایننقدینگیوحجمافزایشموجبکهکندجذب
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گیرینتیجهوبندیجمع

اینبهدارند،اهمیتداراهرمرمزارزهایصرافیازیکهردرکهمهمیهایفاکتورمقایسهبا
نرسیدهجایگاهیبههنوزامارود،میشماربهمهمیرقیبگرچهDeribitکهرسیممینتیجه

.بگیردراBitMEXجایبتواندکه

ونقدینگیکمبودهمچناناماهستند،Deribitنفعبهسرعتقبیلازهاییفاکتورکهاینبا
.هستندصرافیاینایراداتازسازی،شخصیقابلغیروابتداییکاربریمحیط

Deribitخودبهرابیشتریکاربرانکار،محیطوتریدینگتجربهبهبودباوآینده،درتواندمی
.بودخواهدصرافیایننقدینگیوحجمافزایشموجبکهکندجذب

رعتسباولیدارید،کمترینقدینگیوپوزیشنبهاطمینانDeribitدرشماگفتتوانمیخالصهطوربه
بتنسبهتریکاربریتجربهمعامالتبارسنگینیوبازارتالطماتهنگامبه،Deribitلگبدونوباال
.داشتخواهیدBitMEXبه

متداولسواالت

دارد؟مزایاییچهDeribitصرافی

دهشباعثکهبودهبزرگیمشکلشدید،نوساناتهنگامدرBitMEXصرافیدرلگواورلودپایین،سرعت
جهاتبسیاریازکهحالعیندرDeribitصرافی.باشندجایگزینصرافییکدنبالبهرازیادیکاربران
هکردجلبخودبهرازیادیکاربرانتوجهاورلودوسرعتمشکلکردنبرطرفبااست،BitMEXمشابه
.است

چیست؟Deribitصرافیمعایب

Deribitمثلترمحبوبوقدیمیهایصرافیتنوعونقدینگیهنوزوبودهنوپاصرافییکهنوز
BitMEXنداردرا.

چیست؟آپشنیامعاملهاختیارقرارداد

عیینتسررسیددرکهداردمیمحفوظخودبرایراحقاینآپشن،خریدارآندرکهمشتقاتبازارازنوعی
وجهحق،یناازایدروبفروشدآپشنکنندهارائهبهراکاالییشده،تعیینپیشازقیمتوتعدادباشده،

.پردازدمیفروشندهبهراتضمینی
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