
 

 

 ضرر ناپایدار چیست؟
 (Impermanent lossآشنایی با ضرر ناپایدار )

مدام در حال تغییر هستند ها در بازار ارزهای دیجیتال هیچ چیزی ثابت نیست و به دلیل نوسانات زیاد، قیمت
که ضرر هم بخشی از این پستی و بلندی بازار است. ممکن است کاربران فعال در این بازار، ارز دیجیتال را با 

طوری تغییر کند که این کاربران قیمت خاصی خریداری کنند و امکان دارد بعد از گذشت مدت زمانی، قیمت ارز به
گویند. هرچقدر این تغییر قیمت بیشتر باشد، ( میImpermanent lossناپایدار )دچار ضرر شوند. به این مورد ضرر 

مایه خود شوند. به بیانی تخصصی، هنگامی که سرمایه گذاران سر سرمایه گذاران نیز ضرر بیشتری را متحمل می
آید؛ به همین دلیل باید به استاپ الس یا کنند، امکان مواجهه با ضرر ناپایدار پدید میرا وارد استخر نقدینگی می

شود، سرمایه گذاران ها میحد ضرر توجه داشته باشند. به این ترتیب هنگامی که نوبت به برداشت دارایی
اند؛ اما حاال مقدار کمتری از سرمایه وارد شده خود را برداشت هبینند که مبلغ زیادی وارد استخر نقدینگی کردمی
 کنند.می
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 آید؟ضرر ناپایدار چگونه به وجود می

شود. به های استخر نقدینگی و ارز واقعی توکن باعث ایجاد ضرر ناپایدار میتفاوت قیمت میان ارزش توکن
کند. در این بازار  را در استخر نقدینگی سپرده گذاری می کوین دای 100و  اتریوم 1عنوان مثال فرض کنید فردی 

ده گذاری شده باید ارزش یکسانی داشته باشد؛ بنابراین در این زمان قیمت هر ساز خودکار خاص، جفت ارز سپر 
 200کوپن دای،  100اتریوم و  1توکن دای است. به عبارتی سپرده این فرد با در نظر گرفتن  100واحد اتریوم معادل 

درصد از  10د که این فرد دای در این استخر خاص وجود دار  1000اتریوم و  10دالر ارزش دالری دارد. در حالت کلی 
 دالر است. 10000سهم استخر را به خود اختصاص داده و مجموع استخر 

گران آربیتراژ افزودن دای به استخر را آغاز دای افزایش پیدا کند، معامله 400اگر فرض کنیم ارزش هر اتریوم تا 
باشد، نسبت میان مقدار اتریوم و مقدار  دای 400کنند. اگر ارزش هر اتریوم کرده و اتریوم را از آن برداشت می

دای در  2000اتریوم و  5دای موجود در استخر تغییر کرده و در قیمت جدید با کمک گرفتن از تریدرهای آربیتراژ، 
اتریوم و  0.5تواند شود. اگر این فرد قصد برداشت سرمایه خود از استخر را داشته باشد، میاستخر موجود می

دای خود را  100اتریوم و  1دالر( برداشت کند و سود خوبی به دست آورد. اگر این فرد همان  400دای )معادل   200
باعث می 500ها اکنون به کرد ارزش دوالری این توکنهولد می شود که ارزش دالر رسیده بود؛ اما ضرر ناپایدار 
رد با هودل کردن ارزش بیشتری داشت های این فدهد که داراییدالر باشد. این موضوع نشان می  400دارایی او 

 تا با سپرده گذاری در استخر نقدینگی!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نحوه تخمین ضرر ناپایدار

 

اتفاق بیوفتد، تغییری در داراییاگر  توان با روش زیر مقدار آن را به راحتی آید که میها به وجود میضرر ناپایدار 
 محاسبه کرد. البته باید درنظر گرفت که در این محاسبات کارمزدهای ناشی از انجام معامالت حساب نشده است.

 درصد ضرر خواهید کرد. 0.6برابری قیمت باشد در آن صورت  1.25اگر تغییر     •
 درصد ضرر خواهید کرد. 2برابری قیمت باشد در آن صورت  1.5اگر تغییر     •
 درصد ضرر خواهید کرد. 3.8برابری قیمت باشد در آن صورت  1.75اگر تغییر     •
 درصد ضرر خواهید کرد. 5.7برابری قیمت باشد در آن صورت  2اگر تغییر     •
 درصد ضرر خواهید کرد. 13.4ی قیمت باشد در آن صورت برابر  3اگر تغییر     •
 درصد ضرر خواهید کرد. 20.0برابری قیمت باشد در آن صورت  4اگر تغییر     •
 درصد ضرر خواهید کرد. 25.5برابری قیمت باشد در آن صورت  5اگر تغییر     •

 ریسک ارائه نقدینگی به بازارساز خودکار

شود. ب و بزرگی نیست و این زیان بیشتر اوقات با درآمد حاصل از کارمزدها جبران میضرر ناپایدار چیز بسیار عجی
سرمایه گذاران هنگام واریز به بازارسازهای خودکار باید بسیار دقت کنند؛ چراکه بعضی از استخرها بیشتر از 

تجربه ضرر ناپایدار قرار  تر باشند، احتمال در معرضثباتهای استخر بیبقیه در معرض خطر هستند. هرچه دارایی
شود سرمایه گذاران برای بازدهی بهتر همراه با تخمین ریسک احتمالی، با یابد. توصیه میبگیرد، افزایش می



مبلغ کم سپرده گذاری خود را آغاز کنند. همچنین بهتر است از بازارهایی خودکاری استفاده کنند که امتحان 
 اند.خود را پس داده

 آموزش ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعیی: مطلب پیشنهاد 

 های جلوگیری از ضرر ناپایدارراه

عالیت برای بازاری که نوسانات زیادی دارد، وقوع ضرر ناپایدار یک پدیده عادی است. سرمایه گذارانی که قصد ف 
طور قابل توجهی از توانند با رعایت چندین راه دیگر به، میDefiدر این بازار را دارند، عالوه بر یادگیری اصول 

 شود:وقوع ضرر ناپایدار جلوگیری کند. این موارد شامل موارد زیر می

 استفاده از کارمزد معامالت

ز کارمزد معامالت در نقدینگی مهم است. به برای ضرر ناپایدار، اطمینان از از لحاظ شدن درصد مشخصی ا
گویند که پس از شود، کارمزد معامالت میگران تجهیز کننده استخر نقدینگی دریافت میای که از معاملههزینه

گران، درصد مشخصی از کارمزدها برای مدیریت بهتر در اختیار تامین کنندگان نقدینگی قرار  دریافت آن از معامله
 بیشتر مواقع استفاده از این مقدار برای مقابله با هرگونه ضرر ناپایدار کافی است. گیرد. درمی

 حفظ نوسانات پایین

از وقوع ضرر ناپایدار جلوگیری کرد؛  توان ای همراه با نوسان کمتر، میبا انتخاب یک جفت ارز پایه با قیمت مبادله
با این حال باید اطمینان حاصل کرد که این جفت رمزارزهای پایه، قیمت یکسانی داشته باشند. اگر نوسانات  

جفت ارزهای ای از  نمونهو   توان تا حد زیادی از ضرر ناپایدار جلوگیری کرد.قیمت یک ارز وجود نداشته باشد، می
 دیجیتال با ماهیت نوسان کمتر هستند.

 آیا ضرر ناپایدار واقعا نوعی زیان مخرب است؟

توان جواب دقیقی به این سوال داد اما از لحاظ فنی، اگر ضرر ناپایدار رخ دهد، امکان دارد بازدهی خالص نمی
ها، مثبت باشد. به زد تراکنشهای توکن نقدینگی و کارمسپرده گذاران به دلیل سودهای حاصل از پاداش

هولد توانستند از افزایش قیمت ارزها با عبارتی دیگر منظور از ضرر در اینجا، سودی است که سپرده گذاران می
که روند بازار از چه قرار است و یا اگر دید روشنی به بازار  دانیدبه دست بیاورند. اگر دقیقا نمی کردن ارز دیجیتال

کنیم کار خود را در استخرهای لیکوئیدیتی با یابد. توصیه میندارید، احتمال وقوع ضرر ناپایدار افزایش می
یا نه های معامالتی را در نظر بگیرید. اینکه متحمل ضرر ناپایدار شوید های اندک آغاز کنید و استراتژیدارایی

کامال به دقت شما در ماینینگ لیکوئیدیتی دارد. خوب است بدانید که احتمال وقوع زیان ناپایدار در بازارهایی با 
نوسانات پایین، بسیار کم است. در این مطلب از وبالگ کیف پول من با مفهوم ضرر یا زیان ناپایدار آشنا شده و 

توانید سواالت خود در این زمینه ز این ضرر را بررسی کردیم. میهای جلوگیری انحوه محاسبه، نحوه تخمین و راه
 را در بخش نظرات با کارشناسان ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
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