
 

 هولد کردن ارز دیجیتال چیست؟

 آشنایي با مفهوم هولد یا هودل

شود. هودل در ظاهر غلط امالیی هولد  یا هودل اصطالحی است که اغلب در جامعه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال به کار گرفته میهولد 
پس از مدتی با انتشار بین کاربران، به جوامع دیگر ارزهای دیجیتال نیز   اصطالح هودل)نگهداری( است که داستان جالب پشت خود دارد. این 

 ل نه تنها یک اصطالح محبوب است، بلکه یک استراتژی سرمایه گذاری نیز برای بیشتر کاربران محسوب می شود.گسترش یافت. هود

 تاریخچه و داستان هودل 

توانند در آن نظرات خود را در رابطه با بیت کوین  ه سرمایه گذاران می" از پستی در فروم بیت کوین سرچشمه گرفته است؛ بستری کHODLکلمه "
 I AMپستی با عنوان " GameKuubi، یکی از اعضای انجمن به نام  2013دسامبر  18و اقتصاد به اشتراک بگذارند. چندین سال قبل در 

HODLING منتشر کرد. از آن جایی که "HODL  غلط امالییHOLD ها قرار کرار در خود متن نیز سوژه فضای مجازی و رسانهاست، این کلمه با ت
 های طنز با این غلط امالیی گسترش یافت.گرفت و پس از آن میم و متن

 وگویی بیان کرد که : بعدها نویسنده این متن در گفت

دانم چطور شد که دوباره همان غلط ما نمی" من آن جمله را دو بار تایپ کردم و در اولین برخوردم متوجه اشتباهم در غلط امالیی هولد شدم؛ ا
های معامالت ارزهای  ترین استراتژیارزدیجیتال به یکی از محبوب HOLDدانم که امالیی را در متن تکرار کردم. با این وجود به خوبی می

 دیجیتال تبدیل شده است. " 

دالر در ابتدای دسامبر افزایش یافت و   1100دالر در ژانویه همان سال به بیش از   15بود. قیمت این رمزارز از سال بزرگی برای بیت کوین  2013سال 
درصد  39دالر با  716درصدی را از خود نشان داد. هر چند پس از آن با ماهیت نوسان باالی بیت کوین، قیمت آن از  7230به این ترتیب بازدهی 

 سط دسامبر رسید. دالر در اوا 438کاهش به 

https://academy.binance.com/en/glossary/hodl


کوین از سوی بانک های بیتهای پرداخت شخص ثالث از همکاری با صرافی احتماال نتیجه ممنوعیت شرکت قیمت بیت کویناین سقوط در 
بود که نویسنده پست با بارگذاری   2013قیمت این ارز دیجیتال در سال  " پاسخی به سقوطI AM HODLINGمرکزی چین در آن سال بود. پست "

اشتباهات تایپی با حروف بزرگ سعی بر این بیان استحکام خود در استراتژی ساده، نگه داشتن یا همان هولد کردن داشت. بعدها سرمایه 
تر به جای انجام معامالت مکرر و ترید برای افق زمانی طوالنی دیجیتالهای خرید و نگهداری داراییگذاران رمزارزها از این اصطالح برای اشاره به 

 روزانه استفاده کردند که تا به امروز نیز این شیوه محبوبیت ویژه خود را حفظ کرده است. 

و در پایان سال   آغاز کرد 2017ثابت شده است که نویسنده پست تصمیم درستی گرفته است. قیمت بیت کوین افزایش دیگری را در اواسط سال 
، قیمت بیت کوین دوباره 2017دالر رسید. با این حال، پس از جهش در سال  19167به باالترین سطح تاریخی خود تا به آن سال یعنی قیمت 

عنی بیش از به باالترین قیمت خود ی 2021سقوط کرد. بعد از آن در طول همه گیری ویروس کرونا دوباره قیمت آن افزایش یافت و در اوایل سال 
 دالر رسید. 58000

، این روش برای افرادی که مهارت انجام معامالت کوتاه مدت و ترید کردن هولد کردناز زمان انتشار این پست و معروف شدن استراتژی معامالتی 
لپینگ، فیوچرز، کپی تریدینگ و غیره  تر مانند اسکاهای تخصصیتر شد. به عبارت دیگر تریدرهای روزانه و کوتاه مدت از مهارت را ندارند، شناخته

 روند.گیرند؛ در حالی که افراد با مهارت کم بیشتر سراغ روش نگهداری طوالنی مدت ارزهای دیجیتال میبرای کسب سود در کوتاه مدت بهره می

 بررسی دقیق مفهوم هولد کردن ارز دیجیتال 

 

های خوب و در عین حال پرریسکی برای  اند، این ارزها فرصتبه دلیل ماهیت نوسان باالیی که ارزهای دیجیتال تا به امروز از خود نشان داده 
 های خرید و فروش همراه با کسب بازده را برای خودشان ایجاد کنند. کنند تا به طور مرتب بتوانند موقعیتای فراهم می گران حرفهمعامله

گذاری خود در طوالنی مدت هستند، روش بهتری برای افرادی که سعی در فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه هولدینگبا این وجود 
 توانند از ریسک خرید باال، اما فروش پایین اجتناب کنند. شود؛ چراکه این افراد مدام در معرض نوسانات کوتاه مدت نیستند و میمحسوب می 

 پرایوسی کوین چیست؟ دی :  مطلب پیشنها

https://kifpool.me/wallet/bitcoin-BTC
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اید سبد  گر تازه وارد دنیای اراهی دیجیتال تصمیم گرفتهبرای درک بهتر هولد کردن ارز دیجیتال فرض کنید که شما به عنوان معامله 
دهید که ر چنین شرایطي احتماال تا زماني که مهارت الزم براي معامالت را کسب نکنید، ترجیح ميگذاري )پرتفو( خود را پر کنید. دسرمایه

 است.  هودل ارز دیجیتالیا  هولد کردنهاي دیجیتالي خود را با افق طوالني مدت در کیف پولتان نگهداري کنید. این استراتژي همان دارایي 

 جیتال استفاده کنیم؟در چه مواقعي از استراتژي هولد کرن ارز دی

ها و  توان با اطمینان در رابطه با افزایش قیمت رمزارزها در ماهدقت کنید که هیچ تضمیني براي رشد قیمت ارزهاي دیجیتال وجود ندارد و نمي 
توجه به نکات زیر در   دلیل این توصیه شود؟ گذاران توصیه مي هاي آینده صحبت کرد. با این حال چرا هولد کردن براي برخي سرمایهحتي سال

 گیري از روش هولد کردن است:هنگام بهره

 اگر قصد استفاده از استراتژي هودل یا هولد را دارید، حتما اخبار و رویدادهاي مهم و نظرات افراد موثر در این حوزه را دنبال کنید.    •

با  تواند گزینه مناسبي براي نگهداري طوالني مدت براي هولد کردن ارزهاي دیجیتال، خرید ارزهاي دیجیتال با قیمت پایین، اما معتبر مي    •
 کمترین ریسك باشد.

 براي هولد کردن استراتژي اولیه تعیین محدوده زماني و قیمتي را فراموش نکنید!     •

 خطرات هولد کردن ارزهای دیجیتال 

ایه  گذاران، همانطور که در باال هم ذکر شد، سرمو محبوب شدن روش هولد کردن بین سرمایه  2021رغم نرخ بازده باالی بیت کوین در سال علی
دانیم قیمت ارزهای دیجیتال بسیار متغیر است  را همواره در نظر بگیرند؛ چراکه به خوبی می  خطرات نگهداری ارزهای دیجیتالگذاران محتاط باید 

 رو شوند.های خود روبههای شدید ارزش دارایی گذاران بلندمدت ممکن است با فراز و نشیب و حتی سرمایه

پذیری بسیار بیشتر و سرمایه کافی برای اجتناب از فروش اجباری یا رفع نیازهای نقدینگی غیرمنتظره را  ان باید ریسک گذاربنابراین تمامی سرمایه
 بازار ارز دیجیتالشود به هیچ عنوان مبالغ موردنیاز و مربوط به مایحتاج اصلی خود را وارد داشته باشند. به همین دلیل است که توصیه می

 نکنید. 

ها، با نگاه به تاریخچه رمزارزها در مقایسه با سایر  از طرفی عالوه بر خطر نگهداری ارزهای دیجیتال برای بلندمدت و عدم آگاهی از افزایش سود آن 
 های زیادی روبرو هستند.ای گنگ و با ناشناختهبریم که ارزهای دیجیتال با آینده، پی میارز فیاتها و انواع دارایی 

توانند برای  از طرفی، سیاست در مورد ارزهای دیجیتال به خوبی تثبیت نشده است و بدون نظارت یک مقام مرکزی، ارزهای رمزنگاری شده می
ها مانند معامالت غیرقانونی استفاده شوند. هر چند که این ارزهای دیجیتال با هدف حذف دخالت دولت  کالهبرداری ارز دیجیتالهای فعالیت

 اند!بر معامالت ارزها توسط مردم روی کار آمده

ها را در حمایت از تواند نقش آن ی نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتال دارند که این امر میهای متفاوتکشورها و احزاب مختلف نگرش 
توان گفت  المللی به طور قابل توجهی مختل کند و بر ارزش ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر بگذارد. از این رو میهای بینتراکنش

های دیجیتالی را در بلندمدت کاهش دهد که این به هیچ عنوان  ی ممکن است ارزش دارایی که سیاست گذاری نامطلوب و دیدگاه عموم
 مطلوب و خوشایند سرمایه گذاران با استراتژی هولدینگ نیست.
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