
 

 

 چگونه و از کجا ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟ 
ضوع که چگونه و از کجا به دنیای ارزهای دیجیتال وارد شده و چگونه فعالیت خود را در این دنیای این مو

گفتند که ارزش سال پیش به شما می  10هیجان انگیز آغاز کنید، ممکن است یکی از سواالت شما باشد. اگر  
کردید؛ اما  عقل گوینده شک می شود، حتما بهارزهای دیجیتال با ماهیت غیرفیزیکی، در آینده چندین برابر می 

 امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالی شدن زندگی، این قضیه کامال فرق کرده است. 

سازی باشد،  گری شاید کار پول برای شروع فعالیت خود در دنیای ارزهای دیجیتال باید بدانید که ترید و معامله 
( به دنبال کسب سود هستند، اما اگر با  Trading) اما به هیچ وجه آسان نیست. شاید شما هم در تریدینگ

 های آن آشنا نباشید، ضرر و اشتباهات شما بیشتر از سودهای دریافتی خواهد بود. اصول تریدینگ و ریسک

های خاص خود را دارد که پیش از ورود به بازار و انجام معامله، در حقیقت معامله با ارزهای دیجیتال، فوت و فن 
ایم در این مطلب از وبالگ کیف پول من، شما را با ها آشنا شوید. به همین دلیل تصمیم گرفته آن الزم است با 

 نقشه راه شروع ترید ارزهای دیجیتال آشنا کنیم. در ادامه همراه ما باشید.
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 آشنایی با مفهوم ترید ارز دیجیتال به زبان ساده

اگر در مرحله تحقیق بوده و قصد داشته باشید فعالیت خود را در زمینه ارزهای دیجیتال آغاز کنید، به احتمال  
( این است که شما در  Tradeاید. منظور از ترید ارز دیجیتال )یتال را شنیدهزیاد اسم ترید یا معامله گری ارز دیج

 صرافی به ازای پرداخت یک ارز، ارز دیجیتال دیگری به همان ارزش دریافت نمایید. 

جیتال برای دریافت سود از نوسانات قیمت ارزهای  صورت خرید و فروش ارز دیبه  ترید ارز دیجیتالدر حقیقت  
(  Tradingترید به معنای خرید و فروش، معامله یا مبادله است و تریدینگ ) شود. خود کلمه دیجیتال معنا می 

 شود. ها را شامل مییک مفهوم اقتصادی مانند خرید و فروش دارایی

کند و یا شامل  ها را به فروشنده پرداخت می دار هزینه آن ها امکان دارد کاال و خدماتی باشند که خریاین دارایی
تواند در ازای خدمات یا  تبادل کاال و خدمات بین طرفین درگیر در معامله باشد. در واقع ترید یا معامله کردن می 

فروش   ها و ارزهای دیجیتال شده و با خرید وتوانید وارد بازار کریپتوکارنسیمحصوالت انجام شود و شما نیز می 
 رمزارزها به تریدر تبدیل شوید. 

های مختلف است که البته ارزهای  نکته جالب اینجاست که بدانید هدف از ترید، کسب سود در تایم فریم 
تواند به دلخواه خود با یکی یا  دیجیتال گوناگونی با پتانسیل رشد قیمتی متفاوتی وجود دارند و هر کسی می

 ود را آغاز نماید. چند عدد از این ارزها معامله خ 

 
 های ترید کردنانواع روش 

ای که باید به آن  ( آن، انواع مختلفی دارد. نکته Tradingخرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ ) 
اهمیت زیادی داشته باشید، صبر کردن است. هر کدام از انواع تریدها باید برای مدت زمان قابل قبولی آزمایش  

 دن یا نبودن و کارآمد بودن آن برای شما مشخص گردد.شوند تا مفید بو

 ترید اتوماتیک ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 

روند و کلید پیروزی در  نمیها موافق تحلیل شما پیش این نکته را نیز باید در نظر گرفت که همیشه قیمتالبته 
های آن است. سبک مناسب ترید، برای هرکس  های باال در مقایسه با شکست ترید کردن، تعداد موفقیت

های  د. در ادامه انواع روش متفاوت است که باید برای دستیابی به سبکی که در آن موفق هستید، تالش نمایی
 کنیم. گری را معرفی میترید و معامله 

 ( Scalpingاسکالپینگ یا خرید و فروش فوری )

یا خرید و فروش فوری است که به خرید و فروش ارز دیجیتال در   ترید کردن اسکالپینگهای یکی از انواع روش 
تواند در عرض چند دقیقه تا  از ترید کردن می شود. این نوعبازه زمانی خیلی کوتاه برای کسب سود گفته می 

 چند ساعت صورت بگیرد. 
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دالر  605کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت دالر خریداری می 600به عنوان مثال اتریوم را در قیمت 
این که   فروشید. با توجه بهدالر می  604دالر خریده و در  602فروشید؛ دوباره با پایین آمدن قیمت آن را در  می

کنند؛  گران بر روی سودهای کوچک تمرکز می های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله تحرکات قیمتی در بازه 
 رسد.اما جمع سودها در مدت زمان طوالنی به مقدار قابل توجهی می 

این روش  شود؛ چراکه موفقیت در  الزم به ذکر است که استفاده از این روش برای افرادی مبتدی توصیه نمی 
های معامله گر،  نیازمند مدیریت ریسک بسیار باالیی است. روش تحلیل در این روش بر اساس استفاده از ربات 

های معامالتی خودکار و تحلیل تکنیکال است که باعث کسب سود از خرید و فروش ارزهای دیجیتال  پلتفرم 
 شود. می

 ( Day Tradingخرید و فروش روزانه )

ه روش اسکالپینگ است با این تفاوت که در ترید روزانه، معامالت به جای چند دقیقه در طول  ترید روزانه مشاب
شود. در این معامالت باید از حد ضرر استفاده کنید و این را در نظر داشته باشید، سودی که  یک روز انجام می

 است.  معامالت اسکالپینگآورید، کمی بیشتر از  به دست می 

ساعته در   24صورت شود و به به ساعات خاصی محدود نمی و فروش در بازار ارزهای دیجیتال خریدبه دلیل اینکه 
باتوجه به تصمیم تریدر خرید و   Intra-day Tradingگری به نام های معاملهجریان است، نوع دیگری از سبک 

 تواند به بیش از یک روز نیز طول بکشد.فروش، می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( Swing Tradingخرید و فروش نوسانی )

 

شود. در این نوع از ترید، با توجه به  تری انجام میهای زمانی طوالنی در بازه سووینگیا  خرید و فروش نوسانی
گیرید و پس از خریداری دارایی، آن را در قیمتی که باتوجه به تحلیل  کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می 

فروشید که برای موقعیت فروش نیز عکس این  صورت یکباره یا تدریجی میبه شما، سقف نسبی قیمت است 
 شود. موضوع رعایت می 

شود؛ این موضوع  انجام می ایهای زمانی چند روزه تا چند هفته طور معمولی در بازه ، به خرید و فروش سووینگ
ی نیست در این باره نگران وخیز قیمت بوده و نیاز گیری، شاهد افتدهد که شما پس از موقعیت نشان می

 شوید. 

اگر بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید، احتماال بهترین  
گزینه برای شما خرید و فروش نوسانی خواهد بود. ارزهای دیجیتال نوسان باالیی دارند و یک تریدر با اجرای 

های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت ها و کفبال یافتن سقفسبک خرید و فروش نوسانی، به دن 
 استفاده ممکن را ببرد. 

ای که  کنند، توجیه بسیار باالیی برای نتیجه صورت نوسانی خرید و فروش می آن دسته از تریدرهایی که به 
این نوع معامالت فاصله  کنند، دارند. الزم به ذکر است که حدضررها درگیرند در کنار زمانی که صرف میمی

 بیشتری با قیمت خریداری شده دارند. 

 



 ( Position Tradingگیری ) موقعیت

ترین نوع از تریدینگ است؛ اما با این حال قواعد مخصوصی دارد. در این سبک موقعیت گیری، ساده
در آن موقعیت باقی   هاها و حتی سال ها، ماهگیرید و سپس تا هفته گری، موقعیت خرید یا فروشی می معامله

دالر بوده،   1000  قیمت بیت کوینو از زمانی که  2017مانید؛ به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که از سال می
گذاری دارد اما  بسیاری به سرمایه موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است. این نوع از تریدینگ، شباهت 

 هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلند مدت است. 

 
 شروع ترید ارز دیجیتال

توجه به برخی اصول و انجام مراحل آن الزم است که در ادامه مراحل مهم آن را  شروع ترید ارزهای دیجیتالبرای 
 توانید تا حد زیادی مرتکب اشتباهات رایج در این زمینه نشوید. راحل می کنیم. با شناخت این مبررسی می 

 تحقیق درباره ترید و بازارهای معامالتی 

ها رایگان و کم هزینه  اطالعات بسیار زیادی برای شروع ترید و تریدر شدن وجود دارد که دسترسی به بیشتر آن 
های های بازار سهام، آموزشدر حوزه مالی، کتاباست. به عنوان مثال مطالب وبالگ کیف پول من، مقاالتی 

 های آموزشی و غیره. سایت مالی در وب 

چیز را در بازارهای مالی نباید فقط بر روی یک بعد از مفهوم معامالت تمرکز داشته باشید؛ بلکه سعی کنید همه  
ت بیاورید، برای شما نیز  سنجیده و مورد مطالعه قرار دهید. هرچه که در مسیر یادگیری ترید، تجربه به دس 

 سودمندتر است. 

 نسبت خطر به پاداش مطلب پیشنهادی : 

شود هر روز در اوقات فراغت خود، بازار را رصد کنید، صبح زود بیدار شده و در مورد رفتارهای قیمتی توصیه می 
ته در بازارهای خارجی رخ داده، مطالعه کنید. به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید که اگرچه  که شب گذش

شدن، تمرکزتان را فقط بر روی   ایدهند، اما شما برای حرفهمنابع بسیار زیادی اخبار بازارهای مالی را پوشش می
 منابع معتبر قرار دهید. 

 انتخاب استراتژی معامالتی 

ها برای شروع ترید ارزهای دیجیتال است و به عنوان یکی از  ترین گام یکی از مهم  استراتژی معامالتیانتخاب 
شود. برخی از افراد با کسب تجربه و باتوجه  کننده در کسب سود دیجیتالی محسوب می ترین عوامل تعیین مهم

 رسند. ریق به سود می ها را انتخاب کرده و از این طبه شرایط خود، خرید و فروش روزانه کوین 

ها کسب سود  ها و سال ها گاهی تا ماهاما افراد زیادی نیز وجود دارند که با عدم فروش ارزها و نگهداری آن
 های ترید کردن صحبت کردیم. ها و انواع روش کنند. در بخش اول راجب این استراتژی می
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 یادگیری تحلیل فاندامنتال

کند. به عنوان مثال در بیت کوین با  صورت کلی تعیین می یک دارایی را به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال قیمت 
  های صورت گرفته در جنبه فنی بیت کوین مانند شبکه توان اخبار مربوطه و توسعه تجزیه و تحلیل بنیادی می

قیمت آن را گذاری سراسر جهان و هر خبر دیگر تاثیر گذار در بیت کوین دسترسی داشته و روند  الیتنینگ، قانون 
 بینی کرد. تا حدودی پیش 

 یادگیری تحلیل تکنیکال

 

بازار، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معامالت است.   آمار بینی قیمت با مطالعه تالشی برای پیش  تحلیل تکنیکال
( Time Frameها )های قیمتی را در تمام تایم فریم برای ترید بهتر باید اصول تحلیل تکنیکال را یاد گرفته و چارت 

 بررسی کنید. 

افتد، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را در اختیار  میتحلیل تکنیکال بدون توجه به اینکه در جهان چه اتفاقی 
بینی کرد. ترکیبی  توان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش ها میدهد که با استفاده از آن شما قرار می

 به دنبال خواهد داشت.  احتماال نتیجه تحلیل تکنیکالو  تحلیل فاندامنتالدرست از هر دو روش 

 

 



 های ارز دیجیتال ولآشنایی با کیف پ

، پول موبایلکیفکه   افزارینرم یا  پول گرمکیفنوع کیف پول برای نگهداری ارزها وجود دارد.   3در حالت کلی 
 Coldپول سرد یا سخت افزاری که نامند و کیفمی  Hot Walletرا  پول های تحت وبکیفو  پول دسکتاپکیف

Wallet باهت بسیاری با های فیزیکی هستند و شها شامل دستگاهFlash Memory.ها دارند 

های کاغذی چاپ  پول های خصوصی هر ارز دیجیتال روی کیفهای کاغذی نیز وجود دارند که کد کیف پول 
خود به کیف پول مخصوص دیجیتالی نیاز دارد و شما  نگهداری ارزهای دیجیتالشود. هر تریدر موفقی برای می

 ای نیاز دارید. نیز به چنین وسیله های خود نیز برای محافظت از کوین

 مدیریت ریسک و سرمایه

کنید که بسیاری از حتی اگر برای مدت کوتاهی نیز در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده باشید، مشاهده می
کنند تا مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکرده و حتما از حد ضرر و حد  فعاالن این حوزه، به شما توصیه می 

 استفاده کنید.  سود

های استفاده کنید که از ضررهای احتمالی و از بین رفتن سرمایه  و سرمایه، یعنی از روش  مدیریت ریسک
جلوگیری شود. به عنوان مثال با تمامی سرمایه خود نباید یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین بخرید. تحقیق کنید و  

از هرکدام مقداری خریداری نمایید؛ این ترفند یعنی مدیریت   شده پیدا کرده و دار و شناخته چند رمز ارز آینده 
 توان آن را با استفاده از تعیین حد ضرر و حد سود نیز تعمیم داد. ریسک و سرمایه که می 

 شناخت برخی ابزارها 

ابزار  ، الزم است برخی ابزارهای کارآمد و مهم را بشناسید. رصد اخبار روزانه، انواعترید ارز دیجیتالبرای شروع 
های معامالتی، پول ارز دیجیتال، ربات های بازار، بررسی وضعیت شبکه، انواع کیف نمودار، ترسیم داده 

های ترید رمز ارزها و غیره از جمله ابزارهای مهم برای تریدها جستجوگرهای شبکه، تقویم ردیاب بازار و پلتفرم 
 شوند. محسوب می

 تحلیل و بررسی معامالت قبلی 

فرض معامالت خود را  در پی اتفاق بیوفتد؛ بنابراین بر اساس این پیش د، ممکن است ضررهای پیدر طول تری 
ریزی کنید. پیش از اینکه معامالت خود را آغاز نمایید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد برنامه 

 اید. خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کردهای که می میزان سرمایه 

 سرمایه اولیه برای ترید 

برای شروع با سرمایه ای وارد بازار شوید که در صورت از دست رفتن آن، هیچ مشکلی برایتان به    شود توصیه می 
توانید با سرمایه مازادتان وارد بازار شده و مهارت کافی در این زمینه به  وجود نیاید. الزم به ذکر است که می 

صورت پلکانی و مرحله به مرحله به بازار وارد کنید. در حالت کلی  تان را به یدست بیاورید؛ سپس سرمایه اصل
 سرمایه اولیه برای ترید از فرد به فرد باتوجه به میزان اطالعات و دانش هر فرد در این زمینه متفاوت است. 



 
 انتهاترید ارزهای دیجیتال؛ دنیایی بی

تواند برای افراد است و بدون شک ورود به این بازار می  دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال، دنیای بزرگی
توانند با انجام تحقیق و یادگیری  مبتدی و کم تجربه پیچیده به نظر برسد. اما این دسته از افراد می 

 هایی در این زمینه فعالیت خود در این بازار و ترید ارزهای دیجیتال را آغاز نمایند.آموزش

دیجیتال را آغاز نمایید، ابتدا باید اطالعات کافی در این زمینه به دست بیاورید. همچنین  برای اینکه ترید ارزهای 
اصطالحات رایج در این زمینه را یاد گرفته و اطالعات خود را افزایش دهید. با انتخاب استراتژی معامالتی مناسب  

توانید با گذشت  آن پرداختیم، می خود همراه با انجام برخی کارها که در این مطلب از وبالگ کیف پول من به  
توانید سایر مطالب کیف پول من  ای شوید. برای افزایش اطالعات خود میزمان از مبتدی بودن خارج شده و حرفه 

 را مطالعه کنید. 

 


