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دانیدهر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال ب

میشناآدارایییکمختلفپارامترهایارزیابیدانشباکاربراندیجیتال،ارزفاندامنتالتحلیلآموزشطی
بتوانگرددمیسببکهاستموارددیگرومالیاقتصادی،فاکتورهایشاملکلیحالتدرپارامترهااین.گردند
باالیزنراآیندهدرداراییبهایبینیپیشاحتمالهمچنین.آورددستبهراحاضرحالدرداراییواقعیارزش
.بردمی

Fundamentalیافاندامنتالتحلیلازاستفادههنگامدر analysisمیگفتهنیزبنیادیتحلیلآنبهکه
میقرارلتحلیوتجزیهموردگوناگونجوانبازراشرکتیاپروژهیکوضعیتگرتحلیلیاگرمعاملهشود،
.کندمیپیگیریرااهمیتباوقایعواخباراو.دهد

یاطرحیکبرموثرفاکتورهایومختلفهایجنبههرگاهکهاستآندیگرزبانبهفاندامنتالتحلیلتعریف
داد،صتشخیبتوانراآنبالقوههایعاملوذاتیارزشتمامیکهشودواقعآنالیزموردایگونهبهشرکت
.استگرفتهانجامبنیادیتحلیلوتجزیهکهشودمیگفته

فردیویابدانتشاراجتماعیهایشبکهاخبارطریقازکوینبیتتوزیعخبراگرکهاستآنموردایندرمثالی
تحلیلص،شخاین.نمایدمیکوینبیتخریدبهاقدامآنگاهرفت،خواهدباالترقیمتکهکندبینیپیش
.استبردهکاربهکوینبیتخریداریبهتصمیمبرایرابنیادی

.شویدمیآشنافاندامنتالتحلیلمختلفمراحلبادیجیتالارزمقالهاینادامهدر

جامعلیستکیاینالبته.باشیدداشتهخاطربهراموارداینهستید،بالقوهگذاریسرمایهیکدنبالبهوقتی
زهایاراحتمالیهایگذاریسرمایهتحلیلوتجزیهبتوانیدکهشماستبرایعالیروشیکامانیست،

.شویدتبدیلبهتردیجیتالارزگرمعاملهیکبهتاکنیدشروعرارمزنگاری

http://www.omidfadavi.me/
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فهرست مطالب 

کدامند؟مالیبازارهایدرهاتحلیل انواع✓
است؟متفاوتدیجیتالارزهایبازاروبورسبازاردرفاندامنتالتحلیلآیا✓
هستند؟موثردیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشدرفاکتورهاییچه✓
نمود؟استفادهفاندامنتالتحلیلدرسرمایهبازگشتنرخازتوانمیچگونه✓
دارند؟فاندامنتالتحلیلدرتاثیریچههاصرافی ✓
دارد؟وجودبازارازدرستتحلیلراهسربرموانعیچه✓
کدامند؟اتریوممورددردیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشمراحل✓
بندیجمع✓

متداولسواالت✓

کدامند؟مالیبازارهایدرهاتحلیل انواع

یلاحساساتوجوددربازارهایمالی،سهنوعتحلیلمختلفباتعاریفتحلیلفاندامنتال،تحلیلتکنیکالوتحل
.دارد

درایننوع.درتحلیلتکنیکالازفهرستقیمتهایگذشتهیککاال،دارایی،سهامویاارزاستفادهمیشود
رمیتواندروندبااستفادهازاینمواردتحلیلگ.تحلیل،همچنیناندیکاتورهایمختلفیبهکارگرفتهمیشود

مودارهایحرکتدرتحلیلفنییاتکنیکالبرایسنجشبازارتنهامطالعهن.قیمترادرآیندهپیشبینینماید
.قیمتهاموردنیازاستومعیارهایدیگریدرنظرگرفتهنمیشود

استفادهامعهجافراداکثریتاحساساتآنالیزوارزیابیبرایمختلفیاندیکاتورهایازنیز،احساساتتحلیلدر
.کندمیعملفاندامنتالتحلیلهمانندتقریباتحلیلوتجزیهنوعاین.شودمی

بزارهااوهاتحلیلانواعازاستالزمکند،میکمراخودمعامالتوگذاریسرمایهریسکبخواهدتریدریاگر
خواهدایشافزگرمعاملهموفقیتاحتمالاینصورتدر.نمایداستفادهخودمعاملهچگونگیبینیپیشبرای
.یافت

ست؟امتفاوتدیجیتالارزهایبازاروبورسبازاردرفاندامنتالتحلیلآیا

الزم.ستاسهامبازاریاوبورسبازاربامشابهدیجیتالارزهایبازاردرسرمایهگذاریکهباورنداینبربعضی
.دارندمدیگرهبااساسیتفاوتهایبازار،دوایندرفاندامنتالتحلیلوتجزیهروشازاستفادهکهبدانیداست
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رشدیزانمکههاییشاخص.نماییدگذاریسرمایهشرکتیکسهامرویبربورسبازاردربخواهیدکنیدفرض
رفتهگکاربهتحلیلابزارعنوانبهشرکتسودوراندمانماهه،سههایدورهآمددردهند،مینشانراشرکت

اینبررسیابتواندمیزیراباشند،گذارسرمایهیکبرایخوبیهایشاخصتوانندمیفاکتورهااین.شوندمی
شرکتنایسهاموضعیتکهشدمتوجهوکردهبینیپیشراآیندهدرقیمتکاهشیاافزایشاحتمالعوامل

.شدخواهدچگونهآیندهدر
،شرکتدرآمدهایگزارشبررسیحاویدارد،کاربردبورسبازاردرفاندامنتالتحلیلجهتکهابزارهایی
میادامهدر.باشدمیشرکتوضعیتازانتشاریافتهاخبارومدیرههیئتهایگزارششرکت،کارآییوعملکرد
کامالبورسبازاردرابزاراینباگیرد،میقراراستفادهمورددیجیتالارزهایبازاربنیادیتحلیلدرکهابزاریبینید
.داردفرق

ند؟هستموثردیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشدرفاکتورهاییچه

اشتهدنظردراستالزمکهموردیاولینبدانیم،گذاریسرمایههردررافاندامنتالتحلیلنقشآنکهبرای
ودتممیانبلندمدت،گروهسهبهگذاریسرمایهمعمولطوربه.استگذاریسرمایهازمامقصودباشیم،
نمایندمیبندیدستهمدتکوتاه

سرمایههاینگوندرکهباورنداینبرهستند،تجربهدارایمدتکوتاههایگذاریسرمایهدرکهگذارانیسرمایه
آنالیزکهآنبدونحتیداد؛انجامراسودیپرمعامالتتکنیکال،تحلیلازاستفادهباتنهاتوانمیهاگذاری

بگیرندنظردررافاندامنتال

آنالیزنییعتحلیلنوعدوهراستالزمباشد،بلندمدتخصوصبهومدتمیانشخصهایگذاریسرمایهاگر
.گیرندکاربهخودمالیبازارهایبررسیدررافاندامنتالوتکنیکال

http://www.omidfadavi.me/
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.ببرندکاربهنیزرااحساساتتحلیلتوانندمیکاربرانمعامالت،ریسککردنکموبیشتراطمینانعنوانبه

برموثرورهایفاکتکهباشندداشتهنظردررانکتهاینبایدتریدرهادیجیتال،ارزفاندامنتالتحلیلآموزشدر
میهاتتفاواینبررسیبهادامهدر.استمتفاوتسهاموسنتیارزهایبرموثرفاکتورهایبارمزارزها،قیمت
.پردازیم

دارد؟فاندامنتالتحلیلدرنقشیچهکپمارکتفاکتور

مییدهسنجدالرحسببرکهکپمارکتمقدار.کندمیمشخصرابازارکلارزشواقعدرکَپمارکتاصطالح
.دهدمینشانرارمزارزهرگردشحالدرسرمایۀکلمقدارشود،

.ییدنمامراجعهکپمارکتکوینسایتبهتوانیدمیدیجیتالارزهربرایکپمارکتمقدارازآگاهیبرای
:گرددمیمحاسبهفرمولاینباکپمارکتمقدار

!کریپتوتببادردسربیدرآمدیکسب:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

.نظرموردکوینازواحدیکقیمتضربدرگردشدرهایکوینکلتعدادبااستبرابربازارکلارزش

مقدارواستدالر10960.71بابرابر2020ژوئیه30درکوینبیتهرقیمتکهبگیریدنظردرمثالعنوانبه
در.استکوینبیت18446775بابرابرکپمارکتکوینسایتدرشدهدرجگردشدرهایکوینبیتکل

مقداروشدهمحاسبه10960.71ضربدر18446775باباالفرمولطبقکوینبیتسرمایهکلمقدارنتیجه
.گرددمی202189751210.25بابرابرآن

دررزرمزاآنفعلیسرمایهکلواقعیتدریاکپمارکتکندمیمشخصبازاردررارمزارزیکارزشکهچیزی
وبسایتدر.دهدمینشانرارمزارزهادیگرمقابلدررمزارزیکارزشپارامتراین.استرمزنگاریارزهایبازار

استشدهمشخصرمزارزهربرایکپمارکتپایهبرگوناگونرمزارزهایترتیبکپ،مارکتکوین
برقیممستطوربهارز،آنکپمارکتیادیجیتالارزیکسرمایهکلمقدارکهگفتتوانمیکلیحالتدر

محجکهاستمعنیاینبهکپمارکتمیزانبودنزیاد.گذاردمیاثررمزارزآنبامعامالتریسکمیزان
معامالتکریسکهباشدفاکتورهاییازیکیحکمدرتواندمیبنابراین.داردوجودرمزارزایندرباالییسرمایه

.دهدمیکاهشرادیجیتالارزایندر

http://www.omidfadavi.me/
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د؟کرمقایسهرامختلفرمزارزهایدر گذاریسرمایهریسکمیزانتوانمیچگونه

مشابهوصیاتخصکهارزهاییبرایراپارامتراینمیتوانکنیم،درکراکپمارکتفاکتوربهترکاراییآنکهبرای
توانمیا،آنهکپمارکتمیزانمقایسهباآنازپس.دادقراربندیتقسیمگروهیکدروکردهمحاسبهدارند،
.کردقیاسهمباراارزهاایندرگذاریسرمایهریسکمیزان

توانمیدارند،سهمبازاردرچقدروبودهاهمیتمیزانچهدارایارزهاازخاصینوعاینکهسنجشبرای
.نمودمقایسهدارد،وجودرمزارزهابازاردرکهایسرمایهکلباوکردهجمعهمباراآنهاکپمارکت

مهباراخاصرمزارزهایاینهایکپمارکتپسبدانیم،بخواهیمراهاکوینازبرخیجایگاهکنیدفرض
ومنماییمیمقایسهاستموجودبازاردرحاضرحالدرکهسرمایهتمامیبارامقدارآنسپسوکردهجمع

.آوریممیدستبههاکویناینجایگاهمورددرکلیدیدبنابراین

http://www.omidfadavi.me/
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کدامند؟ پایین کپِمارکتمنفیومثبتنکات

اگرثالمطوربه.آیدوجودبهبازاردرزیادیقیمتینوساناتکهداردامکانباشد،پایینارزیکپمارکتاگر
ایینپارزیکپمارکتاگر.گرددبرابردونیزآنکپمارکتکهاستالزمشود،برابردوبخواهدارزیکبهای
وجودبهمتقیافزایشورفتهباالترکپمارکتبنابراینوببرندباالراسرمایهحجمافرادیداردامکانباشد،
باشدمیپایینکپمارکتباارزهاییمعایبازیکیاینگفتتوانمی.آیدمی
سرمایهحجمقیمت،بردنباالبرایباشد،پایینآنکپمارکتولیباشدمناسبارزفاکتورهایدیگراگر

.استنیازکمتری

باشد،پروژهآنخوبپیشرفتدهندهنشاناست،مهمپروژهیکسنجشبرایکهپارامترهاییدیگراگرحال
%50ندازهابهقیمتافزایشبرایارزآنمثالطوربهکهبودخواهدمفهومآنبهاست،پایینمارکتکپوقتی
.داشتخواهدنیازکمتریسرمایهحجمبهدارد،بیشتریکپمارکتکهارزیبامقایسهدر

گردد،ودیصعکهحالتیدرولیاستباالترآنمعامالتریسکباشد،پایینرمزارزیککپمارکتاگرکلدر
.داشتخواهدخوبیسودآوری

الزمنتال،فاندامروشبهبازاردقیقتحلیلجهتولیاستفاندامنتالتحلیلدرمهمپارامترهایازکپمارکت
.گیردقرارتوجهوارزیابیموردنیزآنپارمترهایبقیهاست

چیست؟دیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشدرمعامالتحجمنقش

رمزارزیکمعامالتحجممیزانشود،ارزیابیاستالزمبنیادیتحلیلدرکهمهمیفاکتورهایازدیگریکی
میزانساعتچهاروبیستعرضدرمعامالتحجم.گرددمیدنبالکاملروزشبانهیکمدتدرکهاست
کندمینمایانراشدهاندمعاملهکههاییتوکن

Historicalیاگذشتههایدادهبخشازفاکتوراینارزیابیجهت Dataماهدرمعامالتحجمبهتوانمی
.دادقراربررسیموردراآنوکردپیدادستیابیجاری

زاگوناگوندالیلبهاستممکنروزیکطولدرحجماینکهاستآنمعامالتحجمماهانهبررسیعلت
خودولمعمحالتهمانبهآتیروزهایدرسپسوشودناگهانینوسانیکدچارشایعهیاورویدادیکقبیل

جمحمتوسطمیزانازبهتریدیدبهتوانمیماه،یکطولدرروزانهمعامالتحجمارزیابیباولی.برگردد
.یافتدسترمزارزآنروزانهمعامالت

خریداررمزارزیبخواهیداگرکهاستاینآیدمیپیشمعامالتحجممیزانبودنپایینزماندرکهاشکالی
بارید،بگیآنفروشبهتصمیماگراست،پایینروزانهفروشوخریدمعامالتحجمآنکهدلیلبهکنید،

شدخواهیدمواجهنقدشوندگینامبهمشکلی

http://www.omidfadavi.me/
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اهدخوزیادروزیکطیدرنیزآنمعامالتحجمقیمت،رفتنباالباهمزمانشودزیادرمزارزیکقیمتهرگاه
یمرمزارزآنفروشوخریداریمعاملهحالدرزیادیافرادکهاستآننشانگرمعامالتحجمرفتنباال.شد

.کندپیداادامهقیمتافزایشکهداردامکانوباشند

داشتهمیکبسیارتغییررمزارز،آنمعامالتحجمولیکند،پیداافزایشناگهانیدیجیتالارزیکقیمتاگر
روندکهودشمیبینیپیشواندپرداختهرمزارزآنمعامالتبهکمیبسیاریافرادکهاستآنازحاکیباشد،
.یابدپایانزودیبهصعود

دهیم؟قرارضررحدیاالساستاپبایننسدرچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

چیست؟فاندامنتالتحلیلدرمعامالتبهشبکهارزشنسبتپارامترنقش

همانکپمارکت.باشدمیباالمارکتکپدارایدیجیتال،ارزیککنیدفرضکهاستاینرابطهایندرمثالی
پارامتراشد،بپایینآنهامعامالتحجمعبارتیبهیاباشدکمتریدرهافعالیتاگرحال.استشبکهکلیارزش
NVTبودخواهدباالرمزارزآن.

.استرفتنپایینحالدردیجیتالارزآنقیمتروندکهگرفتنتیجهمیتوانNVTنسبتبودنباالاز

کلیشارزیعنیباشد،زیادپارامترایناگرکهشودمیاستفادهشکلاینبهNVTپارامترازفاندامنتالتحلیلدر
حالتواستصعودبهروحبابیشکلبهرمزارزبهایکهدهدمینشانوداردبرتریمعامالتحجمبرشبکه

.داشتخواهدناپایداری

http://www.omidfadavi.me/
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کرد؟ارزیابیراارزماینینگبودنصرفهبهمیزانتوانمیچگونه

است،مالزآنهاماینینگبرایکههزینهایمیزانبادارندماینینگقابلیتکهرادیجیتالیارزهایبهایاگر
.آیدمیوجودبهمختلفرمزارزهایرشدتواناییازدیگریجنبهبررسیامکانبسنجیم،

رایبکهمخارجیاگر.باشندمیاستخراجقابلکنند،میکارPoWکارانجاماثباتبراساسکهدیجیتالیارزهای
استخراجنبالدبهماینرهانباشد،نداشتهاقتصادیصرفهارزآنبهایباقیاسدرمیگرددصرفارزیکماینینگ

زولینروندویافتهکاهشآنهاقیمترمزارز،آناستخراجمیزانشدنکمبانتیجهدرورفتنخواهندارزآن
.کردخواهدپیدا

دارد؟بنیادیتحلیلدرنقشیچهرمزارزداراییاساسیامتیازپارامتر

پکمارکتکوینوبسایتمشخصاتجدولپارامترهایبهکهاستجدیدپارامترهایازیکیFCASپارامتر
آنتعیینیبراکهاستدیجیتالارزداراییامتیازنشانگرپارامتراینفاندامنتالتحلیلدر.استشدهافزوده

میشودگرفتهنظردرگوناگونیپارامترهای
گرددمیامانجمختلفارزهایبینمقایسهدرکهاستهزارتاصفربیننسبیعددیداراییاینبهدادنامتیاز

.شودمیتقسیمناپایدارتاعالیازکهاستایدستهپنجایبازهشاملو

دهندگان،عهتوسرفتاروبرنامهنویسانهایقابلیترمزارز،یکتولیددرکاربرانفعالیتقبیلازفاکتورهایی
.اثرگذارندامتیازدهیرویبرآنافرادمشارکتوبازارکاملرشدهمچنین

نمود؟ادهاستففاندامنتالتحلیلدرسرمایهبازگشتنرخازتوانمیچگونه

دیجیتالارزیکازکهوریبهرهمیزانشود،میدادهنمایشROIپارامترباکهسرمایهبازگشتدرصدنرخ
یعنیخودانتشارآغازازرمزارزآنقیمتکهتغییراتیپایهبرROIپارامتر.دهدمینشانراشودمیکسب
.گیردمیقراربررسیموردآنفعلیقیمتتاداشتهICOقیمت

نمایانگرعدداین.است%11309.9بابرابر2020ژوئیه30تاریخدرکوینبیتبرایROIمقدارمثالطوربه
.استکردهرشدچقدرکنونتاآنمعاملهانجاموانتشارآغازازکوینبیتقیمتکهاستآن

کهتاسشدهاستفادهکپمارکتکوینوبسایتدرشدهدرجقیمتاولینازکوین،بیتROIمحاسبهجهت
تبیانتشارتاریخاولینحالیکهدر.استبودهدالر135کوین،بیتبرای2013آوریلهشتموبیستتاریخدر

کوینبیتفعلیقیمتازاستعبارتکوینبیتمورددرROIفرمول.باشدمی2008سالبهمربوطکوین
.کوینبیتشدهثبتقیمتاولینبرتقسیمکوینبیتشدهثبتقیمتاولینمنهای

http://www.omidfadavi.me/
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و چطور انجام می شود؟تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست

دارد؟تاثیربازارتحلیلدررمزارزدهندهارائهپلتفرمبررسیآیا

میریموثکمکشرکت،آنکلیهایفعالیتازواقعیدیدداشتندررمزارز،دهندۀارائهشرکتسابقهمطالعه
بهغولمشچینبالکتکنولوژیودیجیتالارزهایانتشاردرحاضرحالدرکههاییشرکتکهآنجااز.باشد
نقاطازیکیه،ارزندکاریسابقهداشتناند،داشتهوجودخودپلتفرموتکنولوژیعرضهدرقبلهایسالازکارند،
درتوانمیآنانمناسبهایسرویسومفیدسابقهبرتکیهبا.باشدمیجدیدتوکنیکارائهدرآنهاقوت

.نمودگیریتصمیمدیجیتالارزبهترانتخاب

http://www.omidfadavi.me/
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و چطور انجام می شود؟تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست

دارد؟آنبازاردرتاثیریچهدیجیتالارزپروژهکارکردنحوه

ارزدهندههارائهایپلتفرمکارکردچگونگیبررسیگرفت،نظردربایستیبازارتحلیلدرکهمواردیازیکی
اطمینانآنبودناجراییوپلتفرمتوسطشدهارائههایسرویسصحیحکارکردازاستالزم.استدیجیتال
شنهادپیارائهحددرفقطولینمایدمطرحراهاییسرویسازصحبتپلتفرمیاستممکنزیراکرد؛حاصل
باشدنرسیدهاجراییمرحلهبهوبوده
مشخصیراههنقشآیاکهدریابیمونمودهتوجهآندرشدهمطرحجزئیاتبهبایستیپلتفرمدقیقبررسیدر

.استشدهعنوانکلیبرنامهیکفقطیاگردیدهارائهآنشدناجراییبرای

توزیعمراحلدررحاضحالدریاویافتهانتشارپلتفرمنهاییورژنآیااینکهکرددقتبایستیکهنکاتیدیگراز
.داردقراربتاوآلفاهایورژن

بتواندوبودهسندکاربرپبایستیآنکاربریرابط.باشدمیکاربریاینترفیسبررسیآن،ارزیابیدردیگرنکته
کاربرانتیاراخدرشدهآپدیتهایورژنبایستیپلتفرمآنازگذشته.نمایدجذبخودسویبهرافعالکاربران

.باشدکوشاآننمودنویرایشوسیستماشکاالتوعیوبرفعدرودادهقرار

چیست؟آنراهکارهایورمزارزپلتفرمراهسربرموجود هایچالش

استمکنمیاونیستراحترمزارزانتشاردهندهپلتفرمیکمشکالتارزیابیوتشخیصعادیکاربرانبرای
آنپلتفرمباارکواستفادهبارهدرمختلفکاربرانارزیابیونظراتاستبهتردلیلهمینبه.نباشدپذیرامکان
.نمایندمطالعهراشرکت

بهنتقادادرآنهارقبایکهمطالبییاونمایندرجوعاجتماعیشبکههایدرمردمنظراتبهتوانندمیهمچنین
آندرودموجهایچالشبهنظراتاینهمهبندیجمعباسپس.کنندمطالعهرااندکردهمنتشرپلتفرماین

کردخواهندپیداآگاهی

آنباقابلهمکارهایراهبهشرکتآنوبسایتبهرجوعباپلتفرم،راهسربرموجودهایچالشباآشناییازپس
.یافتخواهنددسترسی

گذاریسرمایهارزشآیاوچیستKingMoneyمانیکینگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارد؟

http://www.omidfadavi.me/
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و چطور انجام می شود؟تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست

دارد؟اهمیتچقدرآتی هایبرنامهوهاطرحبررسی

تحلیلجهتهکاستپارامترهاییازدیگریکیپلتفرم،یکگذشتههایبرنامهوهاطرحارزیابیشدگفتهچنانکه
کههاییبرنامهوهاطرحوراهنقشهبررسیمهم،پارامترهایدیگراز.استمهمبسیارشرکتآنفاندامنتال
هچکهگرددمشخصاگر.باشدمیکند،میدنبالوکردهرسمخودبرایمختلفزمانیهایدورهدرشرکت
آنبهنسبتخوبیدیدتواندمیکاربراند،بودههمراهموفقیتباوشدهانجاممقررزماندرآنهاازدرصدی
.باشدداشتهپلتفرم

نمیعملجامهبودند،کردهمقررگذشتهدرکههاییطرحبهوکنندنمیآپدیتراخودراهنقشهکههاییشرکت
برایمناسبیهایآپشنتوانندنمیدادهاند،انجامراخودهایبرنامهدرازمدتهایوقفهبایاوپوشانند
شوندگرفتهنظردرگذاریسرمایه

تیم،آنازگذشتهوباشدبودهاجراییومنطقیاستدادهارائهزمانطولدرشرکتکهراهکارهاییاگرعوضدر
نیزتیآهایموفقیتاحتمالاند،داشتهشدهایجادهایچالشومسائلحلدرروشنیسابقههمپشتیبانی
.بودخواهدبیشتر

داشت؟خواهدواقعیتحلیلداشتندرنقشیچهرقباارزیابی

تواندیمشرکت،آنتوسطشدهارائههایفناوریوهاشرکتماندگاریتشخیصدرشرکتیکرقبایارزیابی
خودالیتفعبهمدتدرازدرتوانستخواهدپلتفرمکدامکهدریابندتوانندمیکاربرانزیراباشد؛موثریکمک
بخشدتداوم
بتوانندظرموردنارزبهعالقمندکاربرانکهاستآنارز،دهندهتوسعهشرکتیکرقبایارزیابیبراینکتهاولین
رقیب،زهایارکلیجایگاهوارزشبهنسبتآنهاکپمارکتکردنجمعباسپس.بیابندرارقیبارزهایهمهابتدا
.آورندبدستشدهارائههایفناوریبهنسبتکلیتصوریک

http://www.omidfadavi.me/
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و چطور انجام می شود؟تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست

زیاد،استموجوددیجیتالارزهایبازاردرکهایسرمایهکلبهبازارارزشنسبتاگرکپ،مارکتفرمولطبق
.بودخواهدپیشرفتبهروپلتفرمآنآتیرشدوتوسعهکهکردبینیپیشتوانمیباشد،

داردکاربردامنتالفاندتحلیلدرکهپارامترهاییتمامیاستالزمکرد،بررسیبتوانراپلتفرمیکرقبایآنکهبرای
.دادقرارقیاسموردرقیب،ارزهایتمامیبینرا

دارد؟آنبازاردراهمیتیچهرمزارزتولیدپروژۀپشتیبانتیم

مییتالدیجارزهایحوزههایشرکتپشتیبانتیمبررسیفاندامنتال،ارزیابیدرمهمپارامترهایازدیگریکی
استالزمدلیلهمینهب.بودخواهدشرکتآنبرایمثبتیبسیاراتکاینقطهسابقه،باپشتیبانی تیموجود.باشد

پروگرامرنوانعبهخصوصبهسابقهبااشخاصوجود.دادقراربررسیمورددقتبهراتیمافرادپیشینهوپروفایل
.باشدمیموثردیجیتالارزآناحتمالیموفقیتدرپلتفرم،دهندگانتوسعهوها

وگردندذارگتاثیرشرکتموفقیتبردنباالدرتوانندمینیزتیممشاورانچونافرادیدیگرتیم،افرادجزبه
نظراستالزمپروژهمشاورانالبته.کنندکمکپروژهاینبیشترتوسعهدرکهنمایندتشویقراگذارانیسرمایه
.باشندموثرآنپیشبرددربتوانندتاباشندداشتهمثبتی

http://www.omidfadavi.me/
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و چطور انجام می شود؟تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست

دارند؟فاندامنتالتحلیلدرتاثیریچههاصرافی 

برایجهتهمینبه.دارندموثرینقشدیجیتالارزهایامنیتدربرخوردارند،کافیاعتبارازکههاییصرافی
یمانجامراارزآنفروشوخریدمعامالتکههاییصرافیهمهاستالزمارزیکبودناطمینانموردبررسی
.دادقرارارزیابیمورددهند،

.باشددهشواردمعتبرهایصرافیلیستدرارزآننامبایستیمعتبررمزارزیکدرگذاریسرمایهبهورودبرای
باالییریسکآندرگذاریسرمایهنباشد،معتبرهایصرافیازهیچکداملیستدرشماانتخابیتوکناگر

کلمشدچارفروشبرایزیادبسیاراحتمالبهپولکیفبهآنانتقالورمزارزآنخریدازبعد.داشتخواهد
کهتداشنخواهدوجودباشد،توجهیقابلروزانهمعامالتحجمدارایکهمعتبریصرافیهیچزیراشد؛خواهیم
زیانبولقباواجباربهنهایتدر.نباشدصرافیلیستدرکهنمودتوکنیفروشبهاقدامآنطریقازبتوان

.نمودنظرصرفگذاریسرمایهآنازبایستی

دراقلالکهنماییمانتخابرادیجیتالیارزاستالزمگذاری،سرمایهریسککردنکمجهتمنظورهمینبه
خود،راههنقشدرکهاستآنبهمنوطنیزآنپیشرفت.باشدداشتهوجودمعتبرهایصرافیازیکیلیست
.باشدداشتهنیزدیگرهایصرافیلیستبهشدنواردبرایهاییبرنامه

ت؟داشخواهدرمزارزیامعامالتپیشبرددرتاثیریچههاشرکتدیگربامشارکت 

وبزرگساتموسباکنندهتولیدشرکتهمکاریدیجیتال،ارزانتشارپروژهپیشرفتدرمهمپارامترهایازیکی
.استموثرشرکتمدتکوتاهودرازمدتاهدافدرهمکاریاین.باشدمیمعتبر

تاهمیبابسیارشرکتهایطرحواهدافبهبخشیدنتحققجهتمشهورهایشرکتبامشارکتایجاد
.نمایدمیفراهمپشتیبانیتیمهایوعدهساختنعملیبرایراراههاهمکاریاین.است

باپروژهآنمشارکتارزیابیبهبایستیرمزارزیکرویگذاریسرمایهبرایفاندامنتالتحلیلدرجهتهمینبه
.بپردازیمهاشرکتدیگر

دارد؟وجودبازارازدرستتحلیلراهسربرموانعیچه

یادنهاآازبالقوهموانععنوانبهکهداردوجودعواملیهمیشهچینبالکتکنولوژیودیجیتالارزهایحوزهدر
رمزارزکیرویبرگذاریسرمایهشروعهماندر.گردندمیبازاراینتحلیلدراشتباهاتبرخیسببوشودمی
وضعیتیچهردوچیستقانونینظرازرمزارزایندهندهانتشارشرکترتبهکهباشیدداشتهتوجهنکتهاینبه

.داردقرار

http://www.omidfadavi.me/
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و چطور انجام می شود؟تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست

واحترامانینقوبارابطهدرالزماطالعاتبایستیدیجیتالارزکنندهتولیدشرکتهردرگذاریسرمایهعالقمندان
عاتاطالدیجیتالارزهایفُروموهاانجمنطریقازتوانندمیآنها.باشندداشتهراخصوصیحریمازحفاظت
.نماینددریافترارمزارزهاحوزهدرالمللیبینهاینامهتوافقمورددرکافی

باکوینبیتحتی.استپذیریمقیاسنماییم،توجهآنبهبایستیخودهایگیریتصمیمدرکهدیگریپارامتر
مقیاسلمشکبااستدیگریمهمدیجیتالارزعنوانبهاتریوم.باشدمیروبروپذیریمقیاسجدیمشکالت
.استشدهمواجهپذیری

کوین،یتبرمزارزحاضردرحال.هستندکدامدیجیتال،ارزاینتوجهقابلرقبایکهکنیدحاصلاطمینانسرانجام
جلبخودبهرادیجیتالارزحوزهکاربرانازبسیاریتوجهتوانستهواستبرخورداررمزارزهادیگربیناولرتبهاز

.نماید

دارد؟ERC20باتفاوتیچهوچیستBEP2:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کدامند؟اتریوممورددردیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشمراحل

زیرااست،یافتهتوسعهباالپتانسیلباپیشرفتهنویسیبرنامهزبانیکتوسطاتریومچینبالککهشدهدادهنشان
.ندنیستآنانجامبهقادررمزارزها،دیگرحالیکهدرنماید،اجراراغیرمتمرکزهایبرنامهراحتیبهتواندمی
چینبالکهایشبکهبزرگترینازیکیاتریومحاضرحالدریافت،انتشار2013سالدرباراولینکهرمزارزاین

درتالدیجیارزمعامالتتغییرتواناییپروژهاینکهداشتندباوراتریومحامیاناولروزهایهماناز.استجهان
.باشدفاندامنتالتحلیلمطالعهبرایمناسبیبسیارنمونهکهشدهسبباتریوممثبتنکات.داراسترادنیاتمام

چیست؟ارزاینبازارتحلیلدراتریومموجودیوکپمارکتنقش

اتراتریوم،نچیبالکارزبسنجیم،بخواهیمارزاینبنیادیتحلیلپارامتراولینعنوانبهرااتریومبازارارزشاگر
(ETH)،دراترها،کلیهبازارگذاریسرمایه.شودمیمعاملهدالر368.34حدود2020اوت2تاریخدرکهاست
207ریبا تقکهکوینبیتازبعدجهانبرتروارزشباچینبالکدومینبهراآنواستدالربیلیون40حدود
استکردهتبدیلدارد،ارزشدالربیلیون

بیتکپمارکتحالیکهدرباشد،میدالر41,257,455,354بابرابرشدهذکرتاریخدرارزاینکپمارکت
.استدالر207,881,604,269بابرابرکوین

http://www.omidfadavi.me/
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بیشترهمکوینمیلیون100ازتقریباآنETHفعلیموجودی.استاتریومکوینموجودیمهمپارامتردیگر
برایموجودیسقفنزدیکخیلیآیندهدردارداحتمالولیاستنشدهمحدودتاکنوناتریومموجودی.است
گرددتعیینآن

وماینرهاطتوسجدیدهایکوینانتشارکهآنجاازکردهاعالمبوترینویتالیکاتریومچینبالکبنیانگذار
سقفبرایلتفرم،پایناقتصادیثباتازاطمینانخاطربهاست،کوینتوزیعارتقایبرایکاراثباتگواهالگوریتم
.استگردیدهحاصلتوافقاتیکوینمیلیون120تاآنموجودی

است؟میزانچهدیجیتالارزبازاردراتریوممعامالتحجم

بودهدالر17,781,099,454بابرابراتریومگذشتهچهارساعتوبیستمعامالتحجم2020اوتدومتاریخدر
برایللیالمبینپلتفرمیککهگرددمیانجامبایننسصرافیتوسطمعامالتحجمایناعظمقسمت.است

.استدیجیتالهایداراییوهاآلتکوینسایرواتریوم،کوین،بیتمعامالت

بهراریوماتمعامالتکهاستآمدهدیجیتالارزصرافیصدچهارحدوداسامیلیستکپمارکتکوینوبسایتدر
.رسانندمیانجام

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

لتفرمیپدارایاتریوم.استارزاینفاندامنتالتحلیلدرمهمپارامترهایدیگرازاتریومپلتفرمکارکردنحوه
.داردراهوشمندقراردادهاینمودناجراتواناییکهباشدمیغیرمتمرکزیهایبرنامهازمتشکل

Smartیاهوشمندقراردادهای Contractsغیرخودمختارهایسازمانکلبرایساختاریهایبالکتواندمی
ودخریهایتراکنشاقتصادی،معامالتدردرگیرهایشرکتمانندکهباشد(DAOاختصاریعالمتبا)متمرکز
دونبسود،حداکثرکسبوهاهزینهکردنباالنسمعامالت،برایمذاکرهکارکنان،استخدامکاالها،فروش
.کنندمیفعالیتسازمانییاانسانیمداخلههرگونه

ردندگمیاجراشدهنویسیبرنامهکدهایمطابقدرستکههستندافزارینرمهایبرنامههوشمند،قراردادهای
.نداردراسومشخصدخالتیاکالهبرداریکاری،مخفیتعطیلی،هیچگونهاحتمالو

ذخیرهلقبیازمالیهایفعالیتتمامیایجادامکانخودکاربرانبرایکهآنندپیدراتریومدهندگانتوسعه
رنامهبایگونهبهمیخواهندآنها.نمایندفراهمرادیگرکارهایاززیادیتعدادوهاسرمایهانتقالونقلسازی،
.باشدانجامقابلهکرهاریسکیاواسطهبهنیازبدوناموراینتمامیکنندکهریزی

مالی،هایسرویسقراردادهایبانکداری،برمشتملکهاستفراوانیکاربردهایدارایهوشمندقراردادهای
آیندهری،گیرایمالیات،غیرمتمرکز،هایبرنامهگوناگونانواعهمتا،بههمتامالیامورانجامبازار،بینیپیش
.باشدمیگذاریسیاستونگری

سنجید؟بایدرااتریومپشتیبانیتیمودهندگانتوسعهاعتبارچگونه

Vitalikبوترینویتالیک Buterinنهمچنیاو.باشدمیاتریومچینبالکتکنولوژیدهندهتوسعهوسازنده
مَگزینکوینتبینشریهبنیانگذاروبودهکاناداییروسیملیتدارایکهاستایباتجربهافزارنرمنویسبرنامه
.بودندایبرجستهنویسانبرنامهازمعرفیزماندراتریومپشتیبانیتیمافراددیگر.باشدمی

سوییسدرآناصلیمقرکهباشدمیاتریومغیرانتفاعیوخصوصیبنیادنظرزیراتریوممدیریتحاضرحالدر
.داردرااتریومپلتفرمازپشتیبانیوارتقاوظیفهبنیاداین.است

وابزارهاحوزههبراآنهاوبودهکوشااتریومکارکردآموزشوتوسعهدرتحقیقاتی،نهادهایتاسیسبااتریومبنیاد
برنامهتولیداهردردهندگانتوسعهبیشترکاراییسببهافعالیتاین.استنمودهارائهغیرمتمرکزهایپروتکل
.میشودآیندهنسلهایورژنغیرمتمرکزهای

http://www.omidfadavi.me/
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کدامند؟اتریومراهسربربالقوهموانع

لیاصاجزای.آوردمیپیشمشکلچندارز،اینبرایاتریومعظیمپتانسیلوبودنسورساُپنویژگی
Ethereum،شدهیدتولنویسیبرنامهکداساسبرکهاستمتمرکزیغیرهایبرنامهوهوشمندقراردادهای

وملکردیعهایپذیریآسیباشکاالت،مستعدناگزیرشده،نوشتههاانسانتوسطکداینکهآنجااز.اند
.استشدنهکهمچنین

تریومادسترسیازکهدارندوجودمانعتعدادیامااند،شدهایجادهابرنامهبرایزیادیخیلیراهکارهایاگرچه
اتریومهآنکمنظوربه.باشدمیارزاینپذیریمقیاسموجود،موانعازیکی.نمایدمیجلوگیریواالاهدافبه
.کندحلراچینبالکپذیریمقیاسمسئلهبتواندبایستیشود،نائلخودانتظارموردهدفبه

کردناضافهو1الیهدرسهاماثباتتصدیقبهاتریومپروتکلانتقالقصداتریومدهندهتوسعهاصلیتیم
شبیهیکالیهکهاندکردهتوصیفچنینرامورداینآنها.دارندرا2الیهدرجانبیچینبالکازپشتیبانی

دهکهاستبزرگیکامیونداشتنشبیهنیزدوالیه.استبیشترهایشاهراهساختوشاهراهکردنتروسیع
حلجهت.باشدمیحلقابلگوناگونیهایروشبهپذیریمقیاس.دهدمیجایخوددرراخودروها

.رندآومیوجودبههمساناهدافسویبهراگوناگونیمسیرهایدوویکهایالیهپذیری،مقیاسمشکل

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟ChainLinkلینکچین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

دارد؟آیندهبرایراهینقشهچهاتریومپروژه

دراتریومهایکاستیازبرخی.اندکردهمعرفی2.0اتریومنامبهراخودجدیدپروژهاتریومدهندگانتوسعه
ازواستشدهمتعادلآندرامنیتسطحوغیرمتمرکزهایبرنامه.استیافتهاصالح2.0اتریومورژن

.نمایدمیپشتیبانیچینبالکداخلدرزیادیهایتراکنش

جدیدایهسیستمبرایکهشدهفراهمامکاناتیارزاینپلتفرمزیرساختدرکهنمودهاعالماتریومبنیاد
.باشدداشتهکلیدینقشالمللیبیناقتصادی

دادهودنبدسترسدرتصادفی،اعدادایجادامضا،تجمیعسهام،اثباتتصدیقمثلهاییویژگیاز2.0اتریوم
peerارتباطومشتریانازپشتیبانیها، to Peerدهندهتوسعهتیمگفتبایدواقعدر.باشدمیبرخوردار

.داردپروژهاینآیندهبرایروشنیراهنقشهاتریوم

http://www.omidfadavi.me/
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:شدهارائهمطالببندیجمع

بلندگذاریایهسرمبهعالقمندکاربرانکهاستهاییفعالیتترینمهمازدیجیتال،ارزفاندامنتالتحلیلآموزش
گذاریرمایهسورمزارزیکبررسیبرایمعیارهاتریناصولیازبنیادیتحلیل.برسانندانجامبهاستالزممدت

باشدمیآنرویبرطوالنی

تحلیلوتجزیهروشکاراییازفاندامنتال،آنالیزازاستفادهباقیمتروندارزیابیازپسکاربراناستالزم
برایرهنمودیتواندمیاطالعاتاینمجموع.نماینداستفادهنیزقیمتنمودارهایارزیابیوتکنیکال
کهبودخواهندقادراینصورتدر.کنندخریداریراخودنظرموردرمزارزقیمتکمتریندرتاباشدگذارانسرمایه
.نمایندکسبراسودمیزانبیشترین

ایندر.گرفتنظردررامختلفیعواملوفاکتورهااستالزمفاندامنتالتحلیلصحیحکاربردجهت
چونپارامترهاییکهاطالعاتیازاستفادهبا.گرفتقراربحثمورداهمیتباابزارهایوفاکتورهامقاله

میتوانندآنهادهدمیقرارتریدرهااختیاردرFCASوNVTپارامترهایروزانه،هایتراکنشحجممارکتکپ،
باشندداشتهرمزارزیکبهنسبتتریبینانهواقعبندیجمع

دراندامنتالفتحلیلاطالعاتتمامیازاستالزمباشند،داشتهبازارازتریواقعیتحلیلبخواهندکهتریدرهایی
انجامدربیشتراناطمیندربنیادیتحلیلاطالعاتکناردرتکنیکالتحلیلابزارهایافزودن.کننداستفادههمکنار

.دهدمیکاهشامکانحدتارااوسرمایهگذاریریسکوکندمیکمکتریدربهمعامله

:متداولسواالت

کنیم؟دنبالچگونهرادیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزش

ازاگرواقع،در.تنیسکنندهنگرانتکنیکالتحلیلیادگیریاندازهبهتقریبا بنیادیتحلیلآموزشویادگیری
شمارایبتواندمیبنیادیتحلیلاصولازدقیقدرکبرید،میلذترمزنگاریجدیدهایپروژهمورددریادگیری
.باشدجالببسیار

مطالعهرادیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشبهمربوطمنابعکهاستاینیادگیریبرایروشترینساده
تریدرهایگردباکنید،تماشادهند،میانجامراتحلیلوتجزیهاینکهدیگریافرادازهاییفیلمحتییاکنید،
هستیدآندنبالهبشماآنچهبهراجعایایدهترتیباینبه.کنیددنبالراوقایعوبخوانیدرااخبارکنید،گفتگو

.آوردخواهیددستبهرا

کدامند؟دیجیتالارزفاندامنتالتحلیلمراحل

.شوندشناآگوناگونیومهمابزارهایوپارامترهاباتریدرهااستالزمدیجیتالارزفاندامنتالتحلیلآموزشجهت
درهارسیبراین.شدخواهیدنزدیکفاندامنتال،آنالیزطریقازبازارواقعیتحلیلبهپارامترهااینبررسیبا

:ازعبارتندکهگیردمیانجاممختلفیمراحل
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کپمارکتیابازارارزشبررسی•
تراکنشهامیزانبهنسبتشبکهارزشمحاسبه•

معامالتحجمارزیابی•
ارزماینینگبودنصرفهبهمیزانبهراجعگیریتصمیم•

رمزارزداراییاساسیامتیازپارامتربررسی•
سرمایهبازگشتنرخپارامتربررسی•

ارزدهندهارائهپلتفرمروندکلیبررسیوتاریخیسابقهمطالعه•
نظرموردرمزارزدهندهارائهپلتفرمکارکردکیفیتوسرویسنوعبررسی•

پروژهیککاربردهایشناخت•
آنهابامقابلهراهکارهایآموزشوهاچالشباآشنایی•

کرد؟استفادهتوانمیبنیادیتحلیلبرایابزاریچهاز

میکمکاطالعاتکردنفیلتردرشمابهکهداردوجودابزارتعدادیکنید،ترسادهکمیراخودکاراینکهبرای
بازارارزشایارزعرضهمیزانمانندمعیارهاییازبایدمعاملهمورددرگیریتصمیموبازارسریعبررسیبرای.کند
کنیداستفادهآنمعامالتحجموارز
.استممهابزارهایازچیست،آیندهبرایراهنقشهاینکهمورددرصحیحایدهداشتنفاندامنتال،تحلیلدر

طوربهگرعاملهماگر.کنداستنادآنبهکهباشدداشتهکاملیراهنقشهبایدخوب،معاملهیکانجامبرایتریدر
.باشداوآتیمعامالتبرایقرمزپرچمیکتواندمیاینبدهد،دستازراخوداهدافمداوم

نکند؟کاررمزنگاریارزهایبازاربرایاستممکناساسیتحلیلوتجزیهچرا

نیزاندامنتالفتحلیلوتجزیهبهترینحتیموارد،بعضیدروشوندمیهدایتاحساساتواسطهبهاغلببازارها
.استرمزنگاریبازاردرعظیمومحرکعاملیکاحساسزیراشد؛خواهدروبروشکستبا

درراثبتیمهایپیامآنالینطریقازافرادیابد،میافزایشکریپتوارزیکقیمتکههنگامینمونهعنوانبه
ردممهمهرود،میپایینهاقیمتکههنگامیهمینطور.گذارندمیاشتراکبهاجتماعیهایشبکهسراسر
.کنندمیاجابجراقیمتروندترتیباینبهوگذارندمیاشتراکبهاجتماعیهایشبکهدررامنفیهایپست
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