
 

 

 درآمد ترید ارزهای دیجیتال چگونه است؟
های بزرگ قیمتی و  و دنیای ارزهای دیجیتال و دسترسی به جهش  کسب درآمد از متاورس  در زندگی دیجیتالی،

ها آن را در ذهن خود درصدی، رویایی است که بسیاری از کاربران دنیای کریپتوکارنسی 100سودهای 
 پرورانند. می

ها برای فعاالن بازار رمز ارزها است که مراحل  ترین روش یکی از محبوب  ب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتالکس
شود و  ای التین است که در لغت به تجارت یا خرید و فروش گفته می ( واژهTradeخاص خود را دارد. ترید ) 

 ( هستند. Traderدهند، تریدر )افرادی که این را انجام می

میزان  ترین سوال افراد کنجکاوی که مایل هستن وارد شغل ترید ارزهای دیجیتال شوند، چگونه بودن بیش
آن و مراحل پیمودن این راه برای کسب سود بیشتر است. در این مطلب از وبالگ کیف پول من، به   درآمد

ه کسب درآمد از طریق ترید  ایم. اگر قصد دارید نحوپرداخته  کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتالچگونگی  
 ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید، در ادامه همراه ما باشید. 
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 های کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال انواع روش

( انواع مختلفی دارد و نوع ترید ممکن است بر اساس  Tradingخرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ ) 
باشد. این نکته را نیز  شرایط بازار و تصمیمات فرد، بر روی کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتال تاثیرگذار  

باید در نظر بگیرید که سبک مناسب برای هر فردی جهت انجام ترید ارزهای دیجیتال متفاوت است و نکته مهم،  
های ترید و  ترین روش شود. در ادامه انواع معروفدستیابی به سبکی که در آن موفق هستید، تلقی می

 کنیم. گری ارزهای دیجیتال را معرفی میمعامله

 (Scalpingسکالپینگ )ا

های زمانی کوتاه در بازار مالی به معامله گری  این روش نوعی استراتژی کوتاه مدت است که تریدرها در بازه
پردازند و امکان دارد در عرض چند ثانیه خرید و فروش اتفاق بیفتند. اسکالپرها کاری با تغییرات قیمتی بزرگ می

 یمتی کوچک اما با دفعات زیاد کسب سود کنند. کنند از تغییرات قندارند و سعی می 

 ترید بات چیست؟ مطلب پیشنهادی : 

شوند که عالقه به یک دارایی خاص با حجم باال و نقدینگی خوب صورت بگیرد  این تریدرها زمانی وارد عمل می
تواند سودهای خوبی به دست  اگر این تریدر یک نقطه ضعف در بازارهای مالی مثل ارزدیجیتال پیدا کند، می که

بیاورد. استفاده از این روش برای افراد تازه کار به دلیل نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار توصیه  
 شود. نمی

 ( Day Tradingترید روزانه ) 

ماند و بدون نگاه کردن به سود یا  ساعت در معامله باقی می   24گر حداکثر فرد معامله  Day Tradingروش در 
های کوچک  رساند که هدف معامالت روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود از حرکت ضرر آن معامله را به پایان می

 در بازار است. 

توانند بر  سرمایه و زمان از جمله فاکتورهایی هستند که میکنند، میزان بازارهایی که تریدرها در آن معامله می 
گران روزانه معموال درآمدهای گر روزانه تاثیرگذار باشند. الزم به ذکر است که معاملهپتانسیل درآمد یک معامله

 پر نوسان و متغییری دارند.

 ( Swing Tradingترید نوسانی )

ه گذاری روزانه یا کوتاه مدت و یا سرمایه گذاری بلند مدت یا  تریدرهای نوسانی از ترکیب دو استراتژی سرمای
Long Term  کنند ممکن است حتی چند روز در یک معامله بمانند. هدف این تریدرها این است که از  استفاده می

بهترین روش کسب   سوینگ ترید دهد، کسب درآمد کنند.  نوسانات قیمتی که از چند روز تا چند هفته رخ می 
 درآمد از ترید برای افراد مبتدی در این زمینه است. 
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 ( Position Tradingمعامالت موقعیتی )

معامالت موقعیتی شباهت زیادی به سرمایه گذاری بلند مدت دارند؛ چراکه در این روش افراد برای کسب سود  
مله باقی مانده و حاضر نباشند که معامله خودشون را در ضرر به فروش برسانند.  ها در معاممکن است تا ماه 

 کنند. الزم به ذکر است که این تریدرها برای کسب درآمد در بلند مدت تالش می 

 
 مراحل کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال

 

تر  گران و تریدرها جذابارزهای دیجیتال، این بازار را برای معاملهپتانسیل مناسی برای کسب سود از طریق ترید 
ای به این بازار وارد شوید اما توانید با هر سرمایهکرده است. برای کسب درآمد از این طریق در شروع کار، می 

کسب  کنید به استراتژی انتخابی شما بستگی دارد. برایالزم به ذکر است درصد سود و درآمدی که کسب می
 دهیم را طی کنید. درآمد باید مسیری که در ادامه شرح می 

 انتخاب استراتژی مناسب

نقش انتخاب یک استراتژی خوب غیر قابل انکار است. استراتژی معامالتی خود برای کسب درآمد از طریق ترید  
م این مراحل، در آن  ارزهای دیجیتال را باید باتوجه به شخصیت معامالتی خودتان انتخاب کنید و پس از انجا

 استراتژی به مهارت کافی دست پیدا کنید. 



ها استراتژی متناسب با  های دیجیتال وجود دارند که باید از میان آن بازار رمزارز های درآمدی مختلفی در استراتژی
 ها برای هر فردی مناسب نیستند. این استراتژی شخصیت خود را انتخاب کنید؛ چراکه تمامی 

 مدیریت سرمایه 

است. از دست دادن   کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتالمدیریت سرمایه یکی دیگر از مراحل کهم برای 
درپی، در نتیجه عدم مدیریت  ناگهانی سرمایه در این بازار به دلیل نوسانات موجود و متحمل شدن ضررهای پی

آید. به به کار بردن مدیریت سرمایه دقیق همراه با توجه به میزان سرمایه و سرمایه به وجود میصحیح 
 تواند برای کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتال موثر واقع شود. استراتژی معامالتی می 

 تجزیه و تحلیل بازار 

بازار ارزهای دیجیتال است. اگر قصد دارید  اطالع از وضعیت بازار برای ترید و سرمایه گذاری، الزمه فعالیت در
طور مناسبی ادامه دهید، باید به دنبال تجزیه و تحلیل و اطالع از فعالیت خود را در این بازار آغاز کرده و به 

روز کنید. برخورداری از اطالعات و علم به روز، باعث  وضعیت بازار رمزارزها باشید و از این طریق دانش خود را به 
 ود درآمد مناسبی از طریق ترید ارزهای دیجیتال کسب کنید و از میزان تجربه ضررهای احتمالی بکاهید. شمی

 انتخاب زمان مشخص برای ترید 

باید زمان مشخصی تعیین کرده و به هیچ وجه تمامی تایم روزانه   کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتالبرای 
پیگیری ثانیه به ثانیه و زیاد نشستن پای بازار، نه تنها به شما در پیدا کردن    خود را پای چارت و بازار سپری نکنید.

توانید با انتخاب زمان مشخص اندازد. میکند، بلکه شما را در تله طمع و ترس می های خوب کمکی نمیموقعیت 
 دیجیتال بپردازید. برای ترید و اختصاص دادن بخشی از تایم روزانه خود، به کسب درآمد از طریق ترید ارزهای 

 صبر کردن 

دانید بازار ارزهای دیجیتال بازار پر نوسانی است؛ به همین دلیل باید صبور باشید تا بتوانید در  همانطور که می 
 بلند مدت به اهداف مالی خود دست پیدا کرده و به کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتال مشغول شوید. 
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 در ایرانمتوسط ماهانه درآمد تریدرها 

شود. اغلب تریدرهای ارزهای دیجیتال به دلیل  درباره درآمد تریدرها حقایقی وجود دارد که کمتر به آن توجه می 
گویند. البته متغیربودن میزان  ها، درآمد واقعی خود را نمیترس از زیاد شدن رقابت در بازار کریپتوکارنسی 
گران  شده است که این وضعیت برای معامله قاط جهان پذیرفته درآمد تریدرها از ترید ارزهای دیجیتال در همه ن

 کند. ایرانی نیز صدق می 

های عجیبی از درآمد ترید ارزها شنیده باشید. در حقیقت دستیابی  امکان دارد در میان دوستان و آشنایان، رقم 
نیز باید در نظر بگیرید که  به سود باورنکردنی از طریق ترید رمزارز در ایران نیز ممکن است اما این نکته را 

 اند.افرادی هم وجود دارند که تمامی سرمایه خود را در این مارکت از دست داده

 چگونه ترید ارز دیجیتال را شروع کنیم؟ مطلب پیشنهادی : 

های خاصی دارند و حتی  های موجود در این زمینه همواره نگرانیایرانی درباره تحریمبه عنوان مثال تریدرهای 
مندان برای ورود به بازار  گیری برخی از عالقه نوسانات ارز و قیمت دالر در ایران نیز بر روی سرمایه اولیه و تصمیم 

 گذارد. تاثیر می 

دالر  89496ترید، درآمد ترید به طور متوسط و روزانه  1692دهد که اگر از بین بیش از نشان می   Glassdoorآمار 
آید. البته این  ضرب کنیم، درآمد ماهانه یک تریدر به دست می  30بوده است که اگر اگر این مقدار را در عدد 

 ها و شرایط مختلف این رقم تغییر کند. مقدار دقیق نبوده و تقریبی است و امکان دارد در زمان

 کسب درآمد از تریدر ارزهای دیجیتال متفاوت برای هر فردی است 

صورت تکی و  صورت تیمی و برخی دیگر به برخی از افراد برای کسب درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتال به 
کنند که در ادامه درباره تریدرهای بزرگ و مستقل در دنیای ارزهای دیجیتال  مستقل در این زمینه فعالیت می 

 کنیم. ت میصحب

 درآمد تریدرهای بزرگ ارزهای دیجیتال 

دالر باشد اما در حقیقت این دسته از افراد با  275000تواند به عنوان مثال درآمد یک تریدر در بانک آمریکا می 
ها در زمینه  کنند تا بتواند به درآمدی این چنینی دسترسی داشته باشند. این تیم های ماهری همکاری میتیم 

ای هستند و تخصص کافی در این زمینه دارند. از طرفی دیگر، مدیران مالی  ازار و ارزهای دیجیتال حرفه تحلیل ب
توانند از طریق ترید ارزهای دیجیتال درآمد باالتری  طور عادی و خالص از درآمد باالیی برخوردار هستند، می که به 

 داشته باشند. 

 درآمد تریدرهای مستقل ارزهای دیجیتال 

گیرند. در  کنند و در دسته بندی تریدرهای مستقل قرار مین بسیاری از تریدرها در این زمینه فعالیت میدر ایرا
تواند برخوردار نبودن  خورند که دلیل این کار می درصد از تریدرهای تازه کار شکست می  90حالت معمولی حدود 

 شوند. طور قطعی با شکست مواجه میاد به از دانش و اطالعات الزم و یا مهارت کم باشد که در این صورت افر 
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دالری وارد این حرفه شده و کلی سود کرده   600وجود دارد که با سرمایه  J Parkتریدر مستقلی با نام مستعار 
سال است که در این زمینه   3است. الزم به ذکر است که این تریدر یک شبه به این مرحله نرسیده و بیشتر از 

های ان زیادی صرف بررسی تردیدها و وضعیت بازار کرده تا توانسته با به کار گیری روشکند. او زمفعالیت می 
 مناسب درآمد خوبی کسب کند. 

 اشتباهات رایج برای کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال

 

گیرد، اشتباهاتی  یق ترید ارزهای دیجیتال، کمتر مورد توجه قرار می یکی از مواردی که هنگام کسب درآمد از طر 
شود. این اشتباهات در مورد افراد و تریدرهای تازه کار چندان عجیب نیست؛  است که برای این کار انجام می

 چراکه هنوز فعالیت خود را تازه شروع کرده و تجربه خاصی در این زمینه ندارند.

شوند،  کند. یکی از اشتباهاتی که تریدرها مرتکب آن میای صدق نمیتریدرهای حرفه اما این وضعیت درباره 
اعتیاد به انجام معامالت فراوان است. این دسته از افراد بدون در نظر گرفتن اینکه وضعیت معامله در چه حالی  

 دهند. است و بدون در اختیار داشتن اطالعات کافی، معامالت فراوانی انجام می

ز تریدرها نیز درست برعکس این وضعیت، شک و تردید زیادی درباره درستی یک معامله دارند و از ضرر  برخی ا
توانند درآمد مناسبی به دست بیاورند. برخی از  ترسند. این دسته از افراد نیز مانند دسته اول نمیکردن می 

 ارزهای دیجیتال بی توجه هستند. جا در شرایط نزول بازار دارند و به حقایق دنیایتریدرها نیز امید بی 

 اشتباهات تریدر های تازه کار مطلب پیشنهادی : 
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جام موقع از بازار، خرید و فروش از روی هیجان از جمله اشتباهات رایجی است که برخی تریدرها آن را انخروج بی 
ها، افت  دهند. کاهش اعتماد به نفس پس از سقوط قیمت، امید واهی به بازگشت بازار در زمان نزول قیمتمی

پذیری، محدود کردن سود و غیره تنها بخشی از پیامدهای انجام کارهای اشتباه در ترید ارزهای میزان ریسک
 توان به آن اشاره کرد.دیجیتال برای کسب درآمد است که می 

 کات مهم برای کسب درآمد از ترید ارز دیجیتالن

برای اینکه ترید خوبی تجربه کنید و بتوانید درآمدی همچون درآمد تریدرها در ایران را به دست بیاورید، باید به  
تر باشد، احتمال موفقیت او نیز  برخی نکات توجه داشته باشید. برای مثال هر چه روابط تریدر با افراد دیگر قوی

 کند. ایش پیدا می افز 

ای از ارتباطات خود، اطالعات الزم را از گوشه و کنار کسب کرده و با تکیه بر این اطالعات، یک تریدر با ایجاد زنجیره
ای برای کسب درآمد بیشتر  شود. همچنین یک تریدر حرفه گیری، منجر به یک معامله سودآور میدر زمان تصمیم 

 افزاید. گرفته و بر تجربیاتش می  از ترید، از هر معامله خود درس

تواند در هنگام مواجه با نوسانات بازار، از این شرایط عبور کند. این فرد تمامی تریدر موفق با صبوری و نظم می
گیرد و توجه خاصی به اصول معامالتی خود دارد. فردی که  پیامدهای حاصل از معامالت را بر عهده می

صورت منطقی تصمیم به خرید و  جیتال درآمد به دست بیاورد طمع کار نیست و به خواهد از تریدر ارزهای دیمی
 گیرد تا ضررهای مالی سنگین و غیر قابل جبران را تجربه نکند. فروش می 

 در آمد ترید ارزهای دیجیتال؛ معمایی حل نشدنی 

است. برای کسب درآمد از این   به تجربه و حضور مفید در بازار نیازمند ترید ارزهای دیجیتالکسب درآمد از طریق 
طریق باید مراحلی مانند انتخاب استراتژی مناسب، مدیریت سرمایه، تجزیه و تحلیل بازار و غیره را به یاد داشته  

 باشید، تا بتوانید در این زمینه فعالیت خود را ادامه دهید. 

وت زیادی دارد و باید به این نکته نیز  در حالت کلی حقایق درآمد ترید در ایران با تبلیغات نشان داده شده، تفا
توجه داشته باشید که ترید، فعالیتی است که در صورت نداشتن اطالعات کافی و عدم آشنایی با قوانین آن،  

 کند. سرمایه شما را نابود می 

اه امکان گذارند و حتی برخی از این تریدرها با انجام کارهای اشتبعوامل زیادی بر مقدار درآمد تریدرها اثر می 
کنند. در این مطلب از وبالگ کیف پول من به چگونگی کسب  کسب درآمد مناسب از این بازار را از خود دور می 

ها و درآمد از طریق ترید ارزهای دیجیتال پرداختیم. برای افزایش اطالعات خود در زمینه دنیای کریپتوکارنسی
 ید به وبالگ کیف پول من مراجعه کنید. توانکسب درآمد بیشتر از این دنیای هیجان انگیز می 

 


