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سه شنبه, آگوست 27, 2019

جابکده
محل آشنایی با شغل ها و همینطور فرصت های جدید

آموزش ترید(تبادل ارز) کریپتو کارن��(ارزهای دیجیتال) _ راهنمای
مبتدی

 

همه چیزهایی که  برای ��وع ترید یا تبادل کریپتوکارن�� هایی مانند Bitcoin، Litecoin، و Ethereum بدانید را

ما توضیح می دهیم که چگونه این تجارت را آغاز کنید .برای ��وع معام��ت cryptocurrency شما باید یک کیف پول

cryptocurrency و یک اکسچنج را برای تجارت انتخاب کنید.

اما چند نکته قبل از ��وع ترید یا تبادل ارز :

بهترین راه برای شناخت ارزهای خوب چیست؟ 
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مطالعه white paper ارزها در سایت خودشان(white paper یک فایل PDF هست که در مورد کارایی آن ارز توضیح داده شده)

مطالعه white paper سکه ها و تحقیق در مورد تیم هاشون و تحلیل وضعیت بازار می شود حدودی چند ماه بعد را پیش بینی کرد

اگر ��مایه را بین سکه هایی که پتانسیل رشد دارن تقسیم کنیم قطعا سود هنگفت می کنیم. مث�� اگر ک�� ��مایش را بین پنج

شش سکه قدرتمند در زمینه امنیت یک سال پیش تقسیم می کرد سکه هایی مثل verge dash zcash monero و … از یکی مثل

verge هفت هشت هزار بزار برابر می شد ��مایش از یکی دیگه کمتر ولی در کل سود هنگفتی می کرد

بله ۸۰۰۰ برابر شده؛ یعنی شما اگر ۱۰۰۰ د��ر ورج می خریدید ۱ سال پیش ا��ن ۸ میلیون د��ر ��مایه داشتید

البته از طریق مطالعه و پیگیری تا حدودی می شه آینده کوتاه مدت سکه ها را پیش بینی کرد.

 

۲. شناسایی افرادی که دارند روی آن ارز کار می کنند(برنامه نویس ها و تیم تبلیغاتی بع�� ارز ها بسیار قوی هستند و همین

مسئله باعث پی��فت ��یع تر آنها می شود).

3. برنامه اجرایی یا به اص��ح roadmap)طی شش ماه یا یک سال آینده چه میزان ارز قراره پی��فت کنه و ��کت پشت ارز چه برنامه

های اجرایی برای موفقیتش دارد).

4. برر�� نقدهایی که کارشناسان روی ارز داشته اند.

5. میزان ارتباط ��کت سازنده با مشتری ها و سهام دارها(آیا ��کت گروه تلگرامی دارد که از طریق آن با بتا تسترها و مشتری ها

در ارتباط باشد؟ آیا در توییتر فعال هستند و هر چند روز مطلبی در مورد پی��فت پروژه می گذارند؟)

 

مارکت کپ چیست؟
 

مارکت کپ یا حجم تباد��ت ارز های رمزنگاری شده است که از این فرمول به دست می آید

مقدار در گردش × قیمت د��ری آن ارز

 

مارکت کپ سهام ��کت ها=

سهام قابل معامله × ارزش د��ری هر سهم
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همچنین میشه گفت مارکت کپ در مورد ��کت ها ارزش آن ��کت رو مشخص میکند.

بین کمپانی های مختلف اپل با حدود ۹۰۰ میلیارد د��ر بیشترین مارکت کپ را در Nasdaq دارد اما با ��عت رشدی که بازار ارز های

کریپتو کارن�� دارد احتما�� کمتر از یک ماه دیگر به راحتی با��تر از اپل قرار گیرند.

اگر میخواهید cryptocurrency را تجارت کنید، باید:

یک کیف پول ارز رمزنگاری شده و

یک مبادله مبادله ارز (یا دو) برای تجارت داشته باشید ، برای کیف پول
به این صفحه و

برای آشنایی با اکسچنج های کریپتوکارن�� میتوانید به این صفحه
مراجعه کنید .

 

 

یک اکسچنج برای خرید و فروش .
هر گزینه دارای مزایا و معایب است، اما به طور خاص، تنها اکسچنج قابل اعتماد برای ایرانی ها یعنی binanace (بایننس) اجازه می

دهد تا یکی از تجارت ها و ��مایه گذاری مستقیم با استفاده از یک پلت فرم واحد را ��وع کنید. با توجه به سهولت استفاده از آن

برای مبتدیان، این صفحه بر این گزینه تمرکز دارد.

 

نکته: یک کیف پول کریپتوکارن�� جایی است که رمزارزه را که نشان دهنده سکه هستند (معادل ذخیره سازی پول در یک حساب

بانکی)را بتوانید ذخیره کنید. یک مبادله مبنی بر مبادله ارز مانند یک بورس اوراق بهادار یا مانند یک مبادله ارز در یک بازار بورس
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خارجی است (یک مکان می تواند مبادله اوراق قرضه برای سایر مباد��ت اوراق بهادار و ارزهای فیت مانند د��ر آمریکا را انجام دهد).

درست مثل اینکه اگر بخواهید سهام خود را به فروش برسانید، به یک حساب بانکی و دستر�� به بورس اوراق بهادار نیاز دارید،

همان صفحه معامله یا اکسچنج برای رمزارزها cryptocurrency نیز نیاز است.

 

راهنمای تجارت Bitcoin برای مبتدی ها + نمونه ها و
اشتباهات معمول

 

پنج اشتباه رایج 90٪ از معامله گران Bitcoin چیست؟ چگونه می توانم ��وع به تجارت کنم؟ چگونه می توانم تمام این نمودار

قیمت های گیج کننده را که آن��ین می بینم، بخوانم؟

یک چیز وجود دارد که ما از در اینجا می پرسیم، چگونه می توان Bitcoins را تجارت کرد؟ ما قصد داریم چهار موضوع اصلی را

پوشش دهیم: تعریف تجارت بیت کوین اصط��حات اصلی که در هنگام مباد��ت تجاری مواجه می شوند مقدمه ای بسیار کوتاه در

نمودارهای خواندن قیمت ها و در نهایت، ما در مورد برخی از اشتباهات تجاری مشترک صحبت خواهیم کرد

بیایید ��وع کنیم … . تجارت بیت کوین در مقابل ��مایه گذاری. بنابراین، تجارت(ترید) Bitcoin چیست و چطور از ��مایه گذاری در

Bitcoin متفاوت است؟ خوب، هنگامی که مردم در Bitcoin ��مایه گذاری می کنند، معمو�� این بدان معنی است که آنها بیتکوین

را برای مدت طو��نی خریداری می کنند. به عبارت دیگر، آنها معتقدند که قیمت در نهایت افزایش خواهد یافت، بدون در نظر گرفتن

با�� و پایین هایی که در طول مسیر رخ می دهد. معمو�� مردم در Bitcoin ��مایه گذاری می کنند، زیرا آنها به فن آوری، ایدئولوژی

یا تیم پشت ارز اعتقاد دارند. ��مایه گذاران بیت کوین تمایل دارند که ارز را در بلندمدت نگه دارند. HODL یک اصط��ح رایج در

جامعه Bitcoin است که در واقع از کلمه تایپ «HOLD» در یک پست قدیمی 2013 در انجمن BitcoinTalk متولد شد. بنابراین در

حالی که ��مایه گذاران Bitcoin و HODL برای مدت طو��نی خریداری می کنند، تجارت یا تریدرهای بیت کوین Bitcoin در کوتاه

مدت خرید و فروش  Bitcoin میکنند هر زمان که آنها فکر می کنند سود می تواند ساخته شود. معامله گران Bitcoin را به عنوان

ابزار ایجاد سود می بینند. گاهی اوقات، آنها واقعا درباره فناوری یا ایدئولوژی محصولی که در حال تجارت هستند، اهمیتی نمی

دهند. مطمئنا مردم می توانند Bitcoin را در صورت بروز هرچه بیشتر در مورد آن بفروشند. و بسیاری از مردم در آن زمان ��مایه

گذاری و تجارت می کنند. اما چرا بسیاری از مردم به دنبال معام��ت ارزهای دیجیتال به خصوص Bitcoin  هستند؟

در اینجا چند دلیل وجود دارد: اول، بیتکوین بسیار فرار است. به عبارت دیگر، اگر بتوانید به طور صحیح پیش بینی بازار را مدیریت

کنید، می توانید مقدار خوبی از سود ایجاد کنید. دوم، بر خ��ف بازارهای سنتی، تجارت Bitcoin 24/7 باز است. بیشتر بازار های

سنتی، مانند سهام و کا��ها، زمان های باز و بسته دارند. با Bitcoin، هر زمان که بخواهید، می توانید خرید و فروش کنید. در نهایت،

چشم انداز بیتکوین باعث می شود که تجارت بدون نیاز به فرآیند تأیید هویت طو��نی آغاز شود. انواع روش معام��تی به عنوان

مثال، معام��ت روزانه شامل انجام معام��ت متعدد در طول روز و ت��ش برای سود از حرکت های کوتاه مدت قیمت است. معامله

گران روز، زمان زیادی را ��ف تماشای صفحه نمایش کامپیوتر می کنند و در پایان روز، معمو�� تمام معام��ت خود را تمام می کنند.

Scalping یک استراتژی تجاری روزانه است که بسیاری از مردم در مورد آن صحبت می کنند. Scalping ت��ش می کند سود قابل

Scalping .عنوان می کند hold توجهی را در تغییرات قیمت های کوچک به دست آورد و اغلب آن را “جمع کردن سکه ها در مقابل



http://abcbourse.ir/


8/27/2019 آموزش ترید(تبادل ارز) کریپتو کارنسی(ارزھای دیجیتال) _ راھنمای مبتدی | جابکده

https://jobkade.com/index.php/cryptocurrency-training/ 5/12

بر معام��ت بسیار کوتاه مدت متمرکز است و بر اساس این ایده است که سود کوچک به طور مرتب ریسک را محدود می کند و

مزایایی را برای معامله گران ایجاد می کند  Scalper می تواند ده ها یا حتی صدها معامله را در یک روز انجام دهد. در همین حال،

تریدر های میان مدت یا swingت��ش می کند تا از “چرخش” طبیعی چرخه های قیمت استفاده کنند. معامله گران میان مدت سعی

می کنند ��وع یک حرکت خاص قیمت را مشخص کنند و وارد تجارت شوند. سپس آنها را نگه می دارند تا زمانی که جنبش بیرون

رود و سود ببرد. آنها سعی می کنند تصویر بزرگ در نظر بگیرند بدون مداوم بر روی صفحه نمایش کامپیوتر خود نظارت کنند.

معامله گران swing یا گرد�� می توانند یک پوزیشن یا موقعیت تجاری را هفته ها (یا ماه ها) آن را باز کنند تا زمانی که به نتیجه

دلخواه برسند. بنابراین اکنون که می دانید تجارت ترید چیست.

چطور در واقع انجام می شود؟ چگونه ک�� می تواند بیت کوین را پیش بینی کند؟

پاسخ کوتاه این است که هیچ کس واقعا نمی تواند پیش بینی کند که چه اتفاقی برای قیمت Bitcoin خواهد افتاد. با این حال، برخی

از معامله گران الگوها، روش ها و قوانین خا�� را شناسایی کرده اند که به آنها امکان می دهد تا درازمدت سود ببرند. هیچ کس به

طور منح�� به فرد 100 درصد سود نمیکند، اما در اینجا این ایده است: در پایان روز، شما هنوز هم باید یک توازن مثبت را ببینید،

حتی اگر شما در طول راه ��ر کرده اید. تحلیل بنیادی در مقایسه با تجزیه و تحلیل فنی افراد زمانی که بیت کوین ها (و یا هر چیز

دیگری برای آن موضوع) را تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی می کنند، دو روش اصلی را دنبال می کنند. تحلیل بنیادی به

تصویر بزرگ نگاه می کند. در مورد Bitcoin، تجزیه و تحلیل اسا�� به برر�� صنعت Bitcoin، اخبار مربوط به ارز، پی��فت های

فنی Bitcoin (مانند شبکه ��یتنینگ)، مقررات در ��ا�� جهان، و هر گونه اخبار و یا مسائل دیگر می تواند بر موفقیت Bitcoin تاثیر

می گذارد. این روش به ارزش Bitcoin به عنوان یک تکنولوژی (بدون در نظر گرفتن قیمت فعلی) و نیروهای بیرونی (به منظور

تعیین اینکه چه اتفاقی برای قیمت رخ خواهد داد) به نظر می رسد. به عنوان مثال، اگر چین ناگهان تصمیم به ممنوعیت بیت کوین،

این تجزیه و تحلیل را پیش بینی می کند زمانی که قیمت احتما�� کاهش خواهد یافت. تجزیه و تحلیل فنی ت��ش می کند پیش بینی

قیمت را با مطالعه آمار بازار، مانند حرکت قیمت های گذشته و حجم معام��ت، امتحان کند. این ت��ش می کند الگوهای و روند

قیمت را شناسایی کند، که ممکن است نشان دهد که چه چیزی در آینده در قیمت ها اتفاق خواهد افتاد. تجزیه و تحلیل فنی به ��ح

زیر است: ��فنظر از آنچه که در حال حا�� در جهان اتفاق می افتد، حرکات قیمت برای خود صحبت می کنند و برخی از داستان

هایی را ارائه می دهند که به شما کمک می کند پیش بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد.

پس کدام روش بهتر است؟ خوب، همانطور که در ابتدا گفتم، هیچ کس نمی تواند آینده را دقیقا پیش بینی کند. با این حال، یک

ترکیب سالم هر دو روش ممکن است بهترین نتایج را به دست آورد. درک ��ایط معام��تی بیت کوین اکنون ادامه دهید تا برخی از

��ایط و پارازیت های گیج کننده را که در بسیاری از مباد��ت با آنها مواجه می شوند را از بین ببرید. مباد��ت Bitcoin سایت های

آن��ین هستند که خریداران و فروشندگان به طور خودکار با هم همپوشانی دارند. تبادل متفاوت از یک ��کت بیت کوین است که به

طور مستقیم بیت کوین را به شما عرضه می کند، مانند coinbase این نوع از ��کت معمو�� هزینه با��تری را پرداخت می کند.

اکسچنج نیز از یک بازار مانند Bitcoins محلی متفاوت است، جایی که خریداران و فروشندگان به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط

برقرار می کنند تا تجارت را کامل کنند. کتاب سفارش لیست کاملی از سفارشات خرید و سفارشات فروش را در کتاب سفارش بازار

فهرست می کند که می تواند در مبادله مشاهده شود. سفارشات خرید نامیده می شود، از آنجا که مردم در قیمت برای خرید

Bitcoin. با این حال، سفارشات فروش نامیده می شود.
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هر گاه مردم به “قیمت” Bitcoin اشاره می کنند، آنها در واقع به قیمت آخرین معام��ت در یک مبادله خاص اشاره می کنند. این

Bitcoin وجود ندارد که هر کس به دنبال آن باشد. و گاهی، قیمت Bitcoin تمایز مهم رخ می دهد به این دلیل که هیچ قیمت جهانی

در کشورهای دیگر می تواند متفاوت از قیمت Bitcoin در ایا��ت متحده باشد، زیرا مباد��ت عمده در این کشورها شامل معام��ت

متفاوت است. به غیر از قیمت، گاهی اوقات ��ایط با�� و پایین را می بینید. این ��ایط به با��ترین و پایین ترین قیمت در 24 ساعت

گذشته اشاره دارد.

اصط��ح مهم دیگر حجم یا Volume است. این اصط��ح رقمی برای تعداد کلی Bitcoins که در زمان معین معامله شده است معنی

میدهد. روند معنی دار معمو�� با حجم معام��ت بزرگ همراه است، در حالی که روند ضعیف با حجم کم همراه است. یک روند

صعودی سالم همراه با حجم با�� (زمانی که قیمت افزایش می یابد) و حجم کم (زمانی که قیمت کاهش می یابد). اگر شاهد یک

تغییر ناگهانی قیمت در قیمت باشید، کارشناسان توصیه می کنند که میزان حجم معام��ت مهم را تعیین کند، تا مشخص شود که آیا

این تنها اص��حی جزئی است یا آغاز یک روند متقابل. بنابراین در حال حا��، شما بیشتر از ��ایطی که شما در معامله به طور

متوسط   با آن مواجه می شوید، می دانید. وقت آن است که ما به حرکت ادامه دهیم و بر انواع سفارشات که می توانید در مبادله

قرار دهید برویم.

سه نوع سفارش وجود دارد یک سفارش بازار (یا فوری) به سفارش است که ب��فاصله در هر قیمت ممکن انجام می شود بنابراین

اگر شما سفارش بازار را برای خرید پنج بیت کوین ثبت کنید، ارزان ترین فروشندگان را ممکن است تا زمانی که به فروشندگان به

اندازه کافی باشند پیدا نکنید  به عبارت دیگر شما ممکن است سه بیت کوین را با یک قیمت خریداری کنید و دو بیت کوین دیگر با

قیمت با��تر. در سفارش بازاریا market، شما خرید Bitcoin را متوقف کنید تا مقدار درخواست شده رسیده باشد. با سفارشات بازار،

شما ممکن است پرداخت بیش از شما در نظر گرفته شده، بنابراین مراقب باشید. در همین حال، با یک سفارش محدود یا limit، شما

فقط بیت کوین را با قیمت خا�� که تصمیم می گیرید خریداری یا فروش می کنید. به عبارت دیگر، سفارش ممکن است کام��

برآورده نشود، زیرا خریداران یا فروشندگان به اندازه کافی برای برآورده ساختن نیازهای شما وجود نخواهد داشت. بیایید بگوئیم شما
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یک سفارش محدود را برای خرید پنج بیت کوین در 10،000 د��ر در هر سکه قرار داده اید. سپس شما می توانید تنها 4 بیت کوین را

به دست آورید، زیرا هیچ فروشنده دیگری حا�� نیست که بیت کوین نهایی خود را با 10،000 د��ر فروخت. سفارش باقی مانده برای

1 بیت کوین در آنجا باقی خواهد ماند، تا زمانی که قیمت دوباره 10،000 د��ر برسد، و سفارش پس از آن انجام خواهد شد.

سفارش توقف ��ر یا stop limit  به شما اجازه می دهد که قیمت خا�� را که می خواهید در آینده به فروش برسانید را تعیین

کنید، در صورتی که قیمت به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. این نوع سفارش برای کم کردن زیان مفید است. این اساسا

دستوراتی است که اکسچنج را به ��ح زیر می گوید: اگر قیمت به میزان معینی یا به سطح خا�� کاهش یابد، بیت کوین ها را با

قیمت پیش تعیین شده فروختم، بنابراین من به عنوان پول کمتری از دست خواهم داد. یک نظم توقف ��وری مانند یک نظم بازار

عمل می کند. به عبارت دیگر، هنگامی که قیمت توقف به پایان رسیده، بازار ��وع به فروش سکه های شما می کند تا زمانی که

سفارش انجام شود. هزینه های سازنده و Taker سایر ��ایطی که ممکن است هنگام تجارت در مباد��ت مواجه شوند هزینه های

سازنده و هزینه های دریافت کننده هستند. شخصا، من هنوز هم این مدل را یکی گیج کننده روش ها می دانم، اما سعی خواهیم

کرد آن را بشکنیم. اکسچنج ها می خواهند مردم را به تجارت تشویق کنند. به عبارت دیگر، آنها می خواهند “بازار را ایجاد کنند.”

بنابراین، هر زمان که یک سفارش جدید ایجاد کنید که توسط هر خریدار یا فروشنده موجود نباشد، شما اساسا یک سازنده بازار

هستید و معمو�� هزینه های پایینتری خواهید داشت. در ضمن، یک تسویه کننده بازار، سفارش هایی را انجام می دهد که ب��فاصله

اجرا می شوند، زیرا قب�� یک سازنده بازار برای مطابقت با درخواست های خود وجود داشت. Takers کسب و کار را از مبادله حذف

می کنند، بنابراین معمو�� هزینه های با��تری نسبت به سازندگان دارند که سفارشات را به دفتر سفارش اوراق بهادار اضافه می

کنند. به عنوان مثال، شاید شما یک سفارش محدود را برای خرید یک Bitcoin در 10،000 د��ر (حداکثر)ثبت کرده اید، اما پایین ترین

فروشنده تنها مایل به فروش 11،000 د��ر است. سپس شما فقط یک بازار جدید برای فروشندگان ایجاد کردید که مایل به فروش

10،000 د��ر هستند. بنابراین هر زمان که سفارش خرید را زیر قیمت بازار یا یک سفارش فروش بیش از قیمت بازار قرار دهید، به یک

سازنده بازار تبدیل می شوید. با استفاده از همان مثال، شاید شما یک دستور محدود برای خرید یک بیت کوین را با 12000 د��ر

(حداکثر) بگذارید، و کمترین فروشنده یک بیت کوین را با 11000 د��ر خریداری می کند. سپس سفارش شما فورا انجام خواهد شد.

شما سفارشات را از دفتر سفارش اوراق بهادار حذف خواهید کرد، بنابراین شما به عنوان یک خریدار در نظر گرفته می شوید.

نمودارهای خواندن قیمت اکنون که شما با ��ایط مبادله اصلی Bitcoin آشنا هستید، به شما یک مقدمه کوتاه را در نمودارهای

خواندن قیمت می دهم. کندل استیک یا نمودار شمعی آنها بر اساس یک روش باستانی ژاپنی از تجزیه و تحلیل فنی، در برنج تجاری

در 1600 استفاده می شود. هر شمع بازه، پایین ترین، با��ترین و قیمت بسته شدن دوره زمانی داده شده را نشان می دهد. به

همین دلیل گاهی اوقات مردم به شمع ها می گویند به عنوان OHLC (باز، با��، پایین، نزدیک). بسته به اینکه آیا شمع سبز یا قرمز

است، می توانید بگویید که آیا قیمت بسته شده  از زمان بندی زمانی با��تر یا پایین تر از قیمت باز است. اگر یک شمع سبز باشد، به

این معنی است که قیمت افت قیمت پایین تر از قیمت بسته است، بنابراین قیمت در طول این دوره زمانی به طور کلی افزایش

یافت. از سوی دیگر، اگر شمع قرمز باشد، به این معنی است که قیمت افت قیمت با��تر از قیمت بسته بود، بنابراین قیمت پایین

رفت.
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هنگامی که ما در بازار گاو هستیم، بیشتر شمعدانها معمو�� سبز هستند. و اگر این یک بازار خرس است، بیشتر شمعدان قرمز

خواهد بود. گاو یا بازار خرس این بازارهای به دلیل شیوه های حمله به مخالفان خود، به دنبال این حیوانات نامیده می شوند. گاو

شاخ و برگ را به هوا پرتاب میکند، در حالی که یک خرس ابله دست های خود را به پایین میزند. بنابراین این حیوانات استعاره برای

حرکت یک بازار است. اگر روند رو به رشد است، این یک بازار گاو است. اما اگر روند کاهش یابد، این یک بازار خرس است.

مقاومت و سطح حمایت گاهی اوقات، قیمت Bitcoin به نظر می رسد به یک سقف مجازی ��به بزند، و شما نمی توانید مدت

زمان طو��نی آن را شکست دهید. این سطح مقاومت است. بنابراین اگر بیت کوین موفق به شکست 10،000 د��ر نباشد، سطح

مقاومت 10،000 د��ر است. معمو�� در یک سطح مقاومت، شما سفارشات زیادی را مشاهده خواهید کرد و به همین دلیل قیمت

آن را از بین می برد. در همین حال، سطح حمایت نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، قیمتی است که Bitcoin ممکن است به پایینتر

برسد. سطوح پشتیبانی به دلیل جلوگیری از کاهش قیمت یک دارایی به عنوان طبقه عمل می کنند. سطح پشتیبانی خواهد شد با

بسیاری از سفارشات خرید در قیمت سطح همراه است. تقاضای زیاد یک خریدار در سطح حمایت، روند نزولی را تحت تاثیر قرار می

دهد. از لحاظ تاریخی، اغلب قیمت ها قادر به حرکت فراتر از سطوح پشتیبانی یا مقاومت نیستند، هرچه این سطح ها بیشتر در نظر

گرفته شود. در اینجا یک ویژگی مشترک از سطوح حمایت و مقاومت است: آنها معمو�� در تعداد دور قرار دارند، چرا که بیشتر

معامله گران بدون تجربه، زمانی که قیمت یک عدد کامل هستند، تمایل به خرید یا فروش دارند. بنابراین معمو��، سفارشات خرید و

فروش زیادی را در حدود قیمت های 10،000 د��ر در مقایسه با قیمت 10،034 د��ر مشاهده خواهید کرد. از آنجا که بسیاری از

سفارشات در همان سطح قرار می گیرند، این تعداد دور به عنوان موانع قیمت قوی عمل می کنند. روانشنا�� همچنین سطح

حمایت و مقاومت را ایجاد می کند. برای مثال، تا سال 2017، به نظر می رسید حداکثر قیمت بیت کوین 10000 د��ر بود.

بنابراین یک سطح مقاومت قوی در 1000 د��ر وجود داشت. اما هنگامی که این سطح شکست خورد، یک سطح مقاومت جدید

روحی ایجاد شد: 10،000 د��ر. اشتباهات تجاری مشترک شما در حال حا��  مبانی تجارت بیت کوین گفته شد با این حال، هنوز هم
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بسیار بیشتر از آن وجود دارد. از آنجا که در یک درس نمیتوانیم همه چیز را در یک درس بگذرانیم، می خواهم شما را به منابع اضافی

هدایت کنم که شما را به سطح بعدی تجارت می برد.

بیایید بر اشتباهات رایج که مردم هنگام ��وع به کارشان انجام می دهند، بروند، امیدواریم بتوانید از آنها اجتناب کنید. اشتباه شماره

1 – خطر بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید بزرگترین اشتباهی است که می توانید انجام دهید این است که پول بیشتری را

به خطر بیندازید تا بتوانید از دست بدهید. نگاهی به میزانی که با آن احساس راحتی می کنید. در اینجا سناریوی بدترین حالت است:

شما در نهایت از دست دادن همه چیز خواهید افتاد. اگر خودتان را در معرض فروش بیشتر قرار دهید، متوقف شوید. تو داری آن را

اشتباه انجام میدهی. تجارت ترید یک کسب و کار بسیار مخاطره آمیز است و اگر شما پول بیشتری را ��ف خریداری کنید، این امر

بر نحوه تجارت شما تاثیر می گذارد و ممکن است باعث تصمیم گیری بد شود. اغلب شما ممکن است بخ�� از پول خود را از دست

بدهید که بدون آن نمی توانید انجام دهید.

اشتباه شماره 2 – عدم داشتن یک برنامه دیگر اشتباهی که مردم هنگام ��وع تجارت انجام می دهند یک برنامه عملی است که به

اندازه کافی روشن است. به عبارت دیگر، آنها نمی دانند چرا آنها وارد تجارت خاص می شوند و مهمتر از همه زمانی که آنها باید از

این تجارت خارج شوند. بنابراین اهداف ��یح سود و توقف زیان باید قبل از ��وع تجارت تعیین شود.

اشتباه شماره 3 – ��ف پول در اکسچنج، هرگز پول را برای مبادله ای که شما در حال حا�� با آن تجارت نمی کنید، ترید نکنید.

اکسچنج کیف پول شما نیست، این بدان معنی است که شما هیچ کنترلی روی آن ندارید. اگر اکسچنج  هک شد، یا از کار بیرون می

آید، شما ممکن است آن پول را از دست بدهید. هر گاه پولی را که در کوتاه مدت برای تجارت در مبادله نیازی ندارید، مطمئن شوید

که آن را در کیف پول Bitcoin یا حساب بانکی خود نگهداری کنید.

اشتباه شماره 4 – ترس یا حرص و طمع دو احساس اسا�� تمایل به کنترل اعمال بسیاری از معامله گران: ترس و حرص و آز ترس

می تواند به شکل پیش از موعد تجارت شما بسته شود، زیرا شما یک خبری را خواندید، یک شایعه را از یک دوست شنیده اید، یا از

یک فروپا�� ناگهانی در قیمت (که به زودی تصحیح می شود) ترسید. احساسات دیگر، حرص و آز، در واقع بر اساس ترس است:

ترس از دست رفتن. هنگامی که مردم را میشنوید که در مورد چیز بزرگ بعدی یا زمانی که قیمتهای بازار به شدت افزایش مییابد،

نمیخواهید از تمام اقدامات دست بردارید. بنابراین ممکن است خیلی زود به یک تجارت برسید یا حتی بسته شدن یک تجارت آزاد را

تاخیر ندهید. به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد احساسات ما به ما حکم می کنند. بنابراین هرگز نمی گویید “این برای من اتفاق

نخواهد افتاد.” از گرایش طبیعی خود به ترس و حرص آگاه باشید و اطمینان حاصل کنید که به برنامه ای که قبل از ��وع تجارت

شما گذاشته شد، پایبند باشید.

اشتباه شماره 5 – یادگیری درس بدون در نظر گرفتن اینکه تجارت شما موفق بوده یا نه، همیشه یک درس برای یادگیری وجود دارد.

هیچ کس موفق به انجام معامله سودمند نیست، و هیچ کس به نقطه گرفتن پول بدون از دست دادن پول در راه می رسد. مهم

نیست لزوما آیا پول می گیری یا نه. در عوض، این است که آیا شما موفق به کسب اط��عات جدید در مورد چگونگی تجارت بهتر

دفعه بعد. بگذارید آن را بسازیم … ما امروز زیادی وقت ��ف صحبت در باره تجارت بیت کوین کرده ایم، اما من باید به شما

هشدار بدهم: اکثریت افرادی که پس از مدت کوتاهی ��وع به خرید بیت کوین با تمام ��مایه خود میکنند به موفقیت نمیرسند .

در اینجا نظر من است: اگر می خواهید در تجارت موفق باشید، باید مقدار قابل توجهی از وقت و پول را برای کسب مهارت های

مربوطه، همانند هر گونه ��مایه گذاری دیگر، قرار دهید. اگر بخواهید فقط برای جابجایی ��یع به بازار بروید، شاید بهتر باشد فقط

از انجام معام��ت ��ف نظر کنید. هیچ چیز مانند پول ��یع و آسان – ریسک زیادتری ندارد. با این حال، اگر شما متعهد به یادگیری

نحوه تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای بیتکوین هستید، به مقا��ت آموز�� بیشتر که تولید میکنیم نگاهی بیندازید و اط��عات

خود را تکمیل تر کنید .
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پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منت�� نخواهد شد. بخش های موردنیاز ع��مت گذاری شده اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وبسایت

جابکده

25

فرستادن دیدگاه
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به جابکده خوش آمدید، هدف ما رشد، توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی است، لطفا نظرات خود را با ما درمیان بگذارید تا بتوانیم

در راستای رفع نیاز های شما عزیزان گام برداریم.

نوشته های تازه

آخرین دیدگاه ها

� �ݐ ��ݔ  ��ݔ

�ݑ �ݔ
ݑ

��
ݐ

� ���� � ��ݑ �ݐ ��ݔ �ݓ
�� �ݑ ����ݔ

کمپین plg به ارزش $30000

ایردراپ piexgo به ارزش $2

ایردراپ QKC به ارزش 1500$ مهلت تا 5 آگوست 2019

verasity ایردراپ

Vite ایردراپ پروژه بسیار ارزشمند



  ����� ��ݓ

 ��ݐ �����ݓ
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.Theme: News Portal by Mystery Themes |

(cryptotab)در استخراج بیت کوین با کریپتو تب Admin(cryptotab)ارش در استخراج بیت کوین با کریپتو تب

Admin در پرسش و پاسخmohammad در پرسش و پاسخAdmin در پرسش و پاسخ
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