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ها یا معامله گر کیست و چه تفاوتی در سبک معامالتی آن Traderتریدر
وجود دارد؟

انواعشاملدینگتری.باشدمیچهتریدینگازمنظوربدانیدبایدکیستتریدربدانیدآنکهازپیش
بینحسطدراقتصادیبنگاههایومردمبینخدمتمبادلهیاکاالفروشوخریداریفعالیتهای

قرضه،اوراققبیلازمالیابزارهایکهباشدمیمالیاموردرنهادییاشخصتریدر،.استالمللی
ردقبال.رساندمیفروشبهیاکردهخریداریراارزهاجفتوداراییهاکاالها،سهام،هایبرگه

اختهپردکند،رعایتدیجیتالارزحوزهدرتریدرهربایدکهنکاتیبهنیزدیجیتالارزتریدمقاله
.شد

فهرست مطالب 

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

سواالت متداول✓

ارزگرمعاملهنعنوابهکهکریپتوکارنسی،تریدر ِگفتبایدکیست،تریدربدانیمبخواهیمرمزارزحوزهدراگر
رزهایارویبرراخودفروشیاوخریداریمعامالتانواعکهاستشخصیشود،میشناختهنیزدیجیتال
.دهدمیانجامدیجیتالارزهاییاوخارجی

ازواندمیتمعامالتاین.داردفعالیتمالیوایسرمایهبازارهایدرمالی،هایداراییانواعمعاملهبرایتریدر
.پذیردانجاممالیسازمانیاارگانیکتوسطیادیگرشخصواسطهبایاشخصی،طریق

چیست؟گذارسرمایهوتریدرتفاوت

:شودمیمشخصمورددودرآنهااساسیتفاوتبگیریم،اشتباهگذارسرمایهباراتریدرنباید

داراییذخیرهزمانمدت•
بازاردرحضورزمانمدت•

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-cryptocurrency-trading/


www.omidfadavi.me
3

تریدر کیست و چطور به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

.دارندظرنمدتکوتاهروندهایرویتریدرهاکهصورتیدرنگرند،میطوالنیآیندهبهبیشترگذارانسرمایه

بهیاوندکمیخریداریرااتریومیاکوینبیتجملهازمتنوعیرمزارزهایکهاستکسیدیجیتال،ارزتریدر
رساندمیفروش
بتثبالکچیننامبهغیرمتمرکزیشبکهدررمزنگاریارزهایمعامالتهایتراکنشهایدادهوتاریخچه
دت،مکوتاهیاومدتطوالنیگذاریسرمایهنوعدودرتریدر.میباشدنظارتوردگیریقابلکهمیشود
.رساندانجامبهرادیجیتالارزهایمعامالتمیتواند

بررسیراهاقیمتروندوبازارحرکتبتواندبایدتریدرشود،منتهیسوددهیبهکهصحیحتریدانجامجهت
تکنیکالتحلیلوفاندامنتالتحلیلکنند،میکمکاوبهزمینهایندرکهتحلیلوتجزیهروشدو.کند

.هستند

اربردیکچهوچیستدیجیتالارزهایبازاردرتحلیلنواعا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارند؟

است؟کدامایموسسهتریدرهایوخصوصیتریدرهایبینتفاوت

میصرافیتفرمپلدرگزینهیکرویبرکلیکسادگی ِبهتریدفعالیتکهمعتقدندمبتدیتریدرهایازبرخی
دودرریدرهات.استباالترسوددهیواعتماددارایپیچیدهمعامالتکهدانندمیباتجربهتریدرهایولی.باشد
.گردندمیمتمایزایموسسهتریدرهایوخصوصیتریدرهایاساسیگروه

برای.گیردیمکاربهراارگانآناعتباروسرمایهمعامالتش،برایکند،تریدمالیارگانیکبرایگرمعاملهاگر
.گیردمیتعلقپاداشودستمزداوبهاینکار

دلیلهمینهبگیرد،میکمکخوداعتباروسرمایهازتریدبرایکند،میتریدشخصیطوربهکهگریمعامله
.کندمیذخیرهخودبرایرامعاملهازحاصلسودهمه

خودموقعیتهبتوجهباوآموختهرابازارتحلیلبایدشماواستراهشروعصرفاکیستتریدربدانیدکهاین
ایهسرمبرایدیجیتالارزهایبهترینازکنیممیپیشنهاد.کنیدتریدوگذاریسرمایهبهاقدام

.کنیددیدنگذاری

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cryptocurrency-analysis/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
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خصوصی و موسسه ای چیست؟معامالت تریدرهایهایویژگی

خریدِوِفروشِابزارهایِمالیِبرایِحسابِهایِشخصیِخود•
وِقراردادهایِآتی call optionsسرمایهِگذاریِبرِرویِسهام،ِاوراقِقرضه،ِقراردادهایِاختیارِمعاملهِ•

future  contracts

امکانِمعاملهِباِهرِمیزانِسهامِوِدرِهرِزمان•

:مشخصات کار تریدرهای موسسه ای عبارت است از

صندوقمالیموسسات.مالیهایگروهیاموسساتهایحساببرایمالیابزارهایفروشوخرید•
pensionبازنشستگیهای fund،صندوقوبیمههایشرکتمشترک،گذاریسرمایههایصندوق
Stockبورسدرمعاملهقابلهای Exchangeباشندمینوعایناز.

forwardsسَلَفقراردادهایمانندایپیچیدهقراردادهایرویبرمالیابزارهایگذاریسرمایه•

contractsایمعاوضهقراردادهایوswap contracts.هایخواستهبامنطبقسلفقراردادهای
.ستنیمناسبخصوصیتریدربرایمعامالتنوعاینگردند،میمعینفروشندهوخریدارنظرمورد 

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
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.نامیدهِمیِشود block tradeخریداریِوِفروشِمیزانِمعینیِازِسهامِکه•

چیست؟ BEP20و BEP2فرق بیت کوین معمولی با:کنهاین مطلب هم میتونه کمک تون 

کند؟روزانه چگونه عمل میتریدر

dailyکهاستدیجیتالارزبازاردرمعامالتترینمعمولازروزانهمعامله tradingمدت.شودمینامیده
درمعموالولیدهندانجامراروزانهمعاملههرجاییدرتوانندمیگرانمعامله.استروزیکآن،برایالزمزمان

.استپذیرانجامبورسبازاریاصرافی

میکاربهرایکالتکنتحلیلوفاندامنتالتحلیلیعنیتریدینگابزارهایسود،تحصیلبرایروزانهگرانمعامله
دارندراتقیمنوسانبیشترینروز،یکمدتدرکهراارزهاییآنها.کنندمیتحلیلرابازارنوساناتوگیرند
.کنندمیاستفادهخودتریدبرایآنهاازوکردهدنبال

گذاریرمایهسنمودارهایخبری،منابعطریقازکههستندمتکیخاصیاطالعاتبهتحلیلوتجزیهسبکدوهر
امالتمعانجامبرایاطالعاتاینازروزانهگرانمعاملهسپس.هستنددسترسدرتحلیلیهایدادهسایریا

.کنندمیاستفادهسودآوروآگاهانه

میگراناملهمعحالیکهدر.استمتفاوتگرانمعاملهتوسطاستفادهمورداطالعاتتحلیل،وتجزیهسبکهردر
ازبخشینوانعبهراآنهاازیکیگرمعاملههرولیکنند،استفادهتکنیکالوفاندامنتالتحلیلدوهرازتوانند

.گزیندبرمیخودمعامالتیاستراتژی

سودتادبفروشزودترراخودارزبخواهداستممکناست،آمدنپایینحالدرقیمتکهدریابداگرروزانهتریدر
.کندضرریاببردسوددارداحتمالروزپایاندرهرحالبه.بگیرد

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-bep2-bep20/
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کنند؟میمعاملهچگونهنوسانیتریدرهای

tradingیانوسانیمعامله swing،معاملهنوعایندر.باشدمیرمزارزهابازاردرتریدهاتریناساسیازیکی،
.باشدمیروزیکازبیشترترید،برایشدهگرفتهپوزیشن زمان مدت

تحلیلهیمبخوااگر.کنندمیاستفادهخودتریدهایبرایفاندامنتالهایتحلیلازاکثرانوسانیگرانمعامله
قیمت،مناسبنوسانبرایکهاستنیازببرد،باالترراسوددهیاحتمالکهباشیمداشتهتریدقیقفاندامنتال
.کنیمبررسیهفتهیکتاروزچنددررابازارتحوالت

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Horizen(ZEN)هورایزن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

میازاربتحلیلبههاشبتریدرها،بیشترهمینبرایاست،کمترروزطولدرقیمتنمودارهایکنترلامکان
تایکزمانمدتدرقیمترفتنپایینوباالکهآنجااز.شودبیشترصحیحگیریتصمیماحتمالتاپردازند
.کردخواهنددریافتبیشتریسودتریدرهااست،باالترروزچند

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-horizen/
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کیست؟تریدراسکالپر

scalperیاایلحظهگرمعامله trader،زمانمدتبرایمالیابزارهایدرراپوزیشنیکهاستتریدری
ضمنو،باشندفعالبسیاربایستیتریدرهااین.کندکسبسودیتاگیردمیلحظهچندحددرکوتاهی
.کنندپیدااطالعارزقیمتکوچکنوساناتازروزانهاخبارپیگیری

مدتکهاآنجاز.کنندتریدروزدرمرتبهچندینتوانندمیعوضدرامااست،کمتریدرهااینبرایحاصلسود
برایطعیقسودتواندمیواستشدهشناختهریسککمتریدهایعنوانبهاست،کوتاهیلحظهمعامله،زمان
.باشدداشتههمراهبهتریدر

کیست؟تریدرپوزیشن

positionیامدتبلندتریدرهای traderتاآنهاپوزیشنشدنطوالنیامکانکههستندگرانیمعامله
.داردوجودسالچندیاوماهچندهفته،چندینروز،چندین

بازارجهتبدانندخواهندمیوبرندمیکاربهفاندامنتالیابنیادیتحلیلبازار،تحلیلوتجزیهجهتآنها
وخرندمیرامالیهایداراییآنها.نداردتاثیریچندانآنهاگیریتصمیمدرروزانهاخبارازاطالعپس.چیست
.فروشندمیمناسبفرصتدرسپسوکنندمیذخیرهطوالنیمدتبرای

ازآنها،دسوتحصیلوهستندمالیدارایییکقیمتمینیمموماکزیممپیگیرمدت،طوالنیگرانمعامله
نمیسعیاما،بازارندگیریسمتدنبالمدتبلندتریدرهایکهاینبا.استبازارقیمتکمترینیابیشترین

.کنندبینیپیشراقیمتسطحکنند

http://www.omidfadavi.me/
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:شدهعنوانمطالببندیجمع

تریدینگدرنوعیبهباشد،هاکریپتوکارنسیزمینهدرمطالبییادگیریبهمندعالقهکهکسی
ودسازسهمیوشوندبازارواردخواهندمیجدیدتریگرانمعاملههمیشه.استکردهشرکت

افرادنهاینگوراهنماییبرایحاضر،مقالهدربنابراین.آورنددستبهرادیجیتالارزهایمعامالت
.شدپرداختهکیستتریدرمفهومشناساندنبهانگیز،هیجانبازاراینبهورودجهت

سالدرMiningاستخراجبرایدیجیتالارزهایبهترین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
چیست؟2020

ارزهایدرگریمعاملهمختلفانواعبایدشود،تبدیلماهرتریدریکبهکهداردقصدشخصیاگر
.بداندرااست،زیرمواردشاملکهرمزنگاری

دیجیتالارزبافیاتمبادله•

دیجیتالارزهایرویگذاریسرمایه•

یکدیگربادیجیتالارزهایمبادله•

:متداولسواالت

کنیم؟تریدرمزنگاریارزهایباچگونه

طریقازدمیتوانیمالی،ذخیرۀصندوقیکدرگذاریسرمایهخالفبرکریپتوکارنسیبازاردرمعاملهبرای
هریاکوینتبیمیتواندتریدرهر.کنیداستفادهبروکرعنوانباکارگزاریواسطهیکازیاکنیدعملصرافی

altcoinبرساندبفروشیاوکندخریداریصرافیپلتفرمتوسطمستقیماًرادیگر.

کنندمیکمکتریدربهبروکرها.استپذیرانجامکارگزاریطریقازدیگر،شخصواسطهبامعاملهاینانجام
.دهدانجامراخودمعاملهمناسبمکاندرومناسبزماندرتا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-cryptocurrency-to-mine/
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کرد؟شروعرارمزارزتریدتوانمیچگونه

:الزمِدارید،ِدرِچهارِمرحلهِزیرِآوردهِشدهِاست Cryptoآنچهِبرایِشروعِترید

رِارزهایِدقیقاًِمانندِمعامالتِمالیِفیات،ِبرایِسرمایهِگذاریِد.ِصرافیِراِبرایِتریدِخودِانتخابِکنید−
.رمزنگاریِبهِمکانیِبرایِمعاملهِکوینِهاِنیازِدارید

.یکِکیفِپولِارزِدیجیتالِانتخابِکنید−

.منابعِاطالعاتیِالزمِراِپیداِکنید−

.ازِتکنیکِهایِصحیحِبرایِافزایشِسوددهیِوِکاهشِریسکِاستفادهِکنید−

است؟سودآورکریپتوکارنسیتریدآیا

راریسکپربسیارکاریبدانید،استبهترولی.ببریدزیادیسودتوانیدمیرمزارزمعامالتدرشدنواردبا
تدسازاحتمالولیکنیدکسبزیادیسودسرعتبهخودمعاملهدردارد،احتمالگرچه.کنیدمیشروع
بایدولیداردانگیزیهیجانکاردیجیتالارزتریدردیگرعبارتبه.هستنیزتانمعاملهدردخیلداراییدادن
.کندحفظراخودآرامشبازار،نوساناتباتوامتریدهایدربتواند

:منابع

https://blockgeeks.com/

https://www.jobmonkey.com/

http://www.omidfadavi.me/
https://blockgeeks.com/guides/how-to-trade-cryptocurrency
https://www.jobmonkey.com/daytrading/stock-analysis

