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تریدر کیست و چطور به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

تریدر  Traderیا معامله گر کیست و چه تفاوتی در سبک معامالتی آنها
وجود دارد؟
پیش از آنکه بدانید تریدر کیست باید بدانید منظور از تریدینگ چه می باشد .تریدینگ شامل انواع
فعالیتهای خریداری و فروش کاال یا مبادله خدمت بین مردم و بنگاههای اقتصادی در سطح بین
المللی است .تریدر ،شخص یا نهادی در امور مالی می باشد که ابزارهای مالی از قبیل اوراق قرضه،
برگه های سهام ،کاالها ،داراییها و جفت ارزها را خریداری کرده یا به فروش می رساند .قبال در
مقاله ترید ارز دیجیتال نیز به نکاتی که باید هر تریدر در حوزه ارز دیجیتال رعایت کند ،پرداخته
شد.

فهرست مطالب
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تفاوت تریدر و سرمایه گذار چیست؟
تریدر روزانه چگونه عمل میکند؟
تریدرهای نوسانی چگونه معامله می کنند؟
اسکالپر تریدر کیست؟
پوزیشن تریدر کیست؟
جمع بندی

✓ سواالت متداول
تریدر کریپتوکارنسی ،که به عنوان معامله گر ارز
ِ
اگر در حوزه رمزارز بخواهیم بدانیم تریدر کیست ،باید گفت
دیجیتال نیز شناخته می شود ،شخصی است که انواع معامالت خریداری و یا فروش خود را بر روی ارزهای
خارجی و یا ارزهای دیجیتال انجام می دهد.
تریدر برای معامله انواع دارایی های مالی ،در بازارهای سرمایه ای و مالی فعالیت دارد .این معامالت میتواند از
طریق شخصی ،یا با واسطه شخص دیگر یا توسط یک ارگان یا سازمان مالی انجام پذیرد.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار چیست؟
نباید تریدر را با سرمایه گذار اشتباه بگیریم ،تفاوت اساسی آنها در دو مورد مشخص می شود:
•

مدت زمان ذخیره دارایی

•

مدت زمان حضور در بازار
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سرمایه گذاران بیشتر به آینده طوالنی می نگرند ،در صورتی که تریدرها روی روندهای کوتاه مدت نظر دارند.
تریدر ارز دیجیتال ،کسی است که رمزارزهای متنوعی از جمله بیت کوین یا اتریوم را خریداری می کند و یا به
فروش می رساند
تاریخچه و داده های تراکنش های معامالت ارزهای رمزنگاری در شبکه غیرمتمرکزی به نام بالکچین ثبت
میشود که قابل ردگیری و نظارت میباشد .تریدر در دو نوع سرمایه گذاری طوالنی مدت و یا کوتاه مدت،
میتواند معامالت ارزهای دیجیتال را به انجام رساند.
جهت انجام ترید صحیح که به سوددهی منتهی شود ،تریدر باید بتواند حرکت بازار و روند قیمت ها را بررسی
کند .دو روش تجزیه و تحلیل که در این زمینه به او کمک می کنند ،تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال
هستند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه کاربردی
دارند؟

تفاوت بین تریدرهای خصوصی و تریدرهای موسسه ای کدام است؟
سادگی کلیک بر روی یک گزینه در پلتفرم صرافی می
ِ
برخی از تریدرهای مبتدی معتقدند که فعالیت ترید به
باشد .ولی تریدرهای باتجربه می دانند که معامالت پیچیده دارای اعتماد و سوددهی باالتر است .تریدرها در دو
گروه اساسی تریدرهای خصوصی و تریدرهای موسسه ای متمایز می گردند.
اگر معامله گر برای یک ارگان مالی ترید کند ،برای معامالتش ،سرمایه و اعتبار آن ارگان را به کار میگیرد .برای
اینکار به او دستمزد و پاداش تعلق می گیرد.
معامله گری که به طور شخصی ترید می کند ،برای ترید از سرمایه و اعتبار خود کمک می گیرد ،به همین دلیل
همه سود حاصل از معامله را برای خود ذخیره می کند.
این که بدانید تریدر کیست صرفا شروع راه است و شما باید تحلیل بازار را آموخته و با توجه به موقعیت خود
اقدام به سرمایه گذاری و ترید کنید .پیشنهاد می کنیم از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه
گذاری دیدن کنید.
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ویژگی های معامالت تریدرهای خصوصی و موسسه ای چیست؟
•

خریدِوِفروشِابزارهایِمالیِبرایِحسابِهایِشخصیِخود

•

سرمایهِگذاریِبرِرویِسهامِ،اوراقِقرضهِ،قراردادهایِاختیارِمعاملهِ call optionsوِقراردادهایِآتی
future contracts

•

امکانِمعاملهِباِهرِمیزانِسهامِوِدرِهرِزمان

مشخصات کار تریدرهای موسسه ای عبارت است از:
•

خرید و فروش ابزارهای مالی برای حساب های موسسات یا گروه های مالی .موسسات مالی صندوق
های بازنشستگی  ، pension fundصندوق های سرمایه گذاری مشترک ،شرکت های بیمه و صندوق
های قابل معامله در بورس  Stock Exchangeاز این نوع می باشند.

•

سرمایه گذاری ابزارهای مالی بر روی قراردادهای پیچیده ای مانند قراردادهای سَلَف forwards
 contractsو قراردادهای معاوضه ای  .swap contractsقراردادهای سلف منطبق با خواسته های
مورد نظر خریدار و فروشنده معین می گردند ،این نوع معامالت برای تریدر خصوصی مناسب نیست.
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•

خریداریِوِفروشِمیزانِمعینیِازِسهامِکه  block tradeنامیدهِمیِشود.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :فرق بیت کوین معمولی با  BEP2و  BEP20چیست؟

تریدر روزانه چگونه عمل میکند؟
معامله روزانه از معمول ترین معامالت در بازار ارز دیجیتال است که  daily tradingنامیده می شود .مدت
زمان الزم برای آن ،یک روز است .معامله گران می توانند در هرجایی معامله روزانه را انجام دهند ولی معموال در
صرافی یا بازار بورس انجام پذیر است.
معامله گران روزانه برای تحصیل سود ،ابزارهای تریدینگ یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را به کار می
گیرند و نوسانات بازار را تحلیل می کنند .آنها ارزهایی را که در مدت یک روز ،بیشترین نوسان قیمت را دارند
دنبال کرده و از آنها برای ترید خود استفاده می کنند.
هر دو سبک تجزیه و تحلیل به اطالعات خاصی متکی هستند که از طریق منابع خبری ،نمودارهای سرمایه گذاری
یا سایر داده های تحلیلی در دسترس هستند .سپس معامله گران روزانه از این اطالعات برای انجام معامالت
آگاهانه و سودآور استفاده می کنند.
در هر سبک تجزیه و تحلیل ،اطالعات مورد استفاده توسط معامله گران متفاوت است .در حالیکه معامله گران می
توانند از هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنند ،ولی هر معامله گر یکی از آنها را به عنوان بخشی از
استراتژی معامالتی خود برمی گزیند.
تریدر روزانه اگر دریابد که قیمت در حال پایین آمدن است ،ممکن است بخواهد ارز خود را زودتر بفروشد تا سود
بگیرد .به هرحال در پایان روز احتمال دارد سود ببرد یا ضرر کند.
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تریدرهای نوسانی چگونه معامله می کنند؟
معامله نوسانی یا  ،trading swingیکی از اساسی ترین تریدها در بازار رمزارزها می باشد .در این نوع معامله،
مدت زمان پوزیشن گرفته شده برای ترید ،بیشتر از یک روز می باشد.
معامله گران نوسانی اکثرا از تحلیل های فاندامنتال برای تریدهای خود استفاده می کنند .اگر بخواهیم تحلیل
فاندامنتال دقیق تری داشته باشیم که احتمال سوددهی را باالتر ببرد ،نیاز است که برای نوسان مناسب قیمت،
تحوالت بازار را در چند روز تا یک هفته بررسی کنیم.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :هورایزن )Horizen(ZENچیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز
دیجیتال
امکان کنترل نمودارهای قیمت در طول روز کمتر است ،برای همین بیشتر تریدرها ،شب ها به تحلیل بازار می
پردازند تا احتمال تصمیم گیری صحیح بیشتر شود .از آنجا که باال و پایین رفتن قیمت در مدت زمان یک تا
چند روز باالتر است ،تریدرها سود بیشتری دریافت خواهند کرد.
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اسکالپر تریدر کیست؟
معامله گر لحظه ای یا  ،scalper traderتریدری است که پوزیشنی را در ابزارهای مالی برای مدت زمان
کوتاهی در حد چند لحظه می گیرد تا سودی کسب کند .این تریدرها بایستی بسیار فعال باشند ،و ضمن
پیگیری اخبار روزانه از نوسانات کوچک قیمت ارز اطالع پیدا کنند.
سود حاصل برای این تریدرها کم است ،اما در عوض می توانند چندین مرتبه در روز ترید کنند .از آنجا که مدت
زمان معامله ،لحظه کوتاهی است ،به عنوان تریدهای کم ریسک شناخته شده است و می تواند سود قطعی برای
تریدر به همراه داشته باشد.

پوزیشن تریدر کیست؟
تریدرهای بلند مدت یا  position traderمعامله گرانی هستند که امکان طوالنی شدن پوزیشن آنها تا
چندین روز ،چندین هفته ،چند ماه و یا چند سال وجود دارد.
آنها جهت تجزیه و تحلیل بازار ،تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به کار می برند و می خواهند بدانند جهت بازار
چیست .پس اطالع از اخبار روزانه در تصمیم گیری آنها چندان تاثیری ندارد .آنها دارایی های مالی را می خرند و
برای مدت طوالنی ذخیره می کنند و سپس در فرصت مناسب می فروشند.
معامله گران طوالنی مدت ،پیگیر ماکزیمم و مینیمم قیمت یک دارایی مالی هستند و تحصیل سود آنها ،از
بیشترین یا کمترین قیمت بازار است .با این که تریدرهای بلند مدت دنبال سمت گیری بازارند ،اما سعی نمی
کنند سطح قیمت را پیش بینی کنند.
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جمع بندی مطالب عنوان شده:
کسی که عالقه مند به یادگیری مطالبی در زمینه کریپتوکارنسی ها باشد ،به نوعی در تریدینگ
شرکت کرده است .همیشه معامله گران جدیدتری می خواهند وارد بازار شوند و سهمی از سود
معامالت ارزهای دیجیتال را به دست آورند .بنابراین در مقاله حاضر ،برای راهنمایی اینگونه افراد
جهت ورود به این بازار هیجان انگیز ،به شناساندن مفهوم تریدر کیست پرداخته شد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :بهترین ارزهای دیجیتال برای استخراج  Miningدر سال
 2020چیست؟
اگر شخصی قصد دارد که به یک تریدر ماهر تبدیل شود ،باید انواع مختلف معامله گری در ارزهای
رمزنگاری که شامل موارد زیر است ،را بداند.
•

مبادله فیات با ارز دیجیتال

•

سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال

•

مبادله ارزهای دیجیتال با یکدیگر

سواالت متداول:
چگونه با ارزهای رمزنگاری ترید کنیم؟
برای معامله در بازار کریپتوکارنسی بر خالف سرمایه گذاری در یک صندوق ذخیرۀ مالی ،میتوانید از طریق
صرافی عمل کنید یا از یک واسطه کارگزاری با عنوان بروکر استفاده کنید .هر تریدر میتواند بیت کوین یا هر
altcoinدیگر را مستقیماً توسط پلتفرم صرافی خریداری کند و یا بفروش برساند.
انجام این معامله با واسطه شخص دیگر ،از طریق کارگزاری انجام پذیر است .بروکرها به تریدر کمک می کنند
تا در زمان مناسب و در مکان مناسب معامله خود را انجام دهد.
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چگونه می توان ترید رمزارز را شروع کرد؟
آنچهِبرایِشروعِترید  Cryptoالزمِداریدِ،درِچهارِمرحلهِزیرِآوردهِشدهِاست:
−

صرافیِراِبرایِتریدِخودِانتخابِکنیدِ.دقیقاًِمانندِمعامالتِمالیِفیاتِ،برایِسرمایهِگذاریِدرِارزهایِ
رمزنگاریِبهِمکانیِبرایِمعاملهِکوینِهاِنیازِدارید.

−

یکِکیفِپولِارزِدیجیتالِانتخابِکنید.

−

منابعِاطالعاتیِالزمِراِپیداِکنید.

−

ازِتکنیکِهایِصحیحِبرایِافزایشِسوددهیِوِکاهشِریسکِاستفادهِکنید.

آیا ترید کریپتوکارنسی سودآور است؟
با وارد شدن در معامالت رمزارز می توانید سود زیادی ببرید .ولی بهتر است بدانید ،کاری بسیار پر ریسک را
شروع می کنید .گرچه احتمال دارد ،در معامله خود به سرعت سود زیادی کسب کنید ولی احتمال از دست
دادن دارایی دخیل در معامله تان نیز هست .به عبارت دیگر تریدر ارز دیجیتال کار هیجان انگیزی دارد ولی باید
بتواند در تریدهای توام با نوسانات بازار ،آرامش خود را حفظ کند.
منابع:
https://blockgeeks.com/
https://www.jobmonkey.com/
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