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امروزه ارزهای دیجیتال به یکی از مهم ترین بخش های زندگیمان تبدیل شده است. ارزهایی که حاال به عنوان پرسودترین روش سرمایه گذاری شناخته می

شود. جالب است بدانید بهترین سرمایه گذاری همین ارز دیجیتال است و سپس در جایگاه بعدی طال و مسکن جا خوش کرده اند. پس چه بهتر با یک دید

باز به سمت ارزهای دیجیتال برویم و پس از تحقیق بهترین ارز را برای سرمایه گذاری طوالنی مدت انتخاب کنیم. با ما همراه باشید تا به صورت کلی مو به

مو به شما توضیح دهیم که چکارهایی را انجام دهید و چه کارهایی را انجام ندهید.

 

انتخاب ارز برای سرمایه گذاری

 

 

اول از همه باید ارز یا ارزهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. اما کدام یک می تواند پرسودتر باشد. کافی در گوگل نرخ ارزهای دیجیتال را جستجو

کنید. در اولین جستجو می بینید که هزاران ارز دیجیتال، برای شما لیست شده اند. در این لحظه است که گمراه می شوید و پیش خود می گو�د، کدام یک

را انتخاب کنم. از مهم ترین نکات سرمایه گذاری بر روی یک ارز خاص می توان به موارد زیر اشاره کرد، که باید توجه کنید.

 

تعداد سرمایه گذاران : نکته اولی که باید به آن توجه کنید سرمایه گذاران یک ارز است هر چه تعداد کمپانی ها و مراکز بیشتری، بر روی ارزی سرمایه گذاری

کنند، قطعا روی قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت و باعث رشد آن ارز خواهد شد.

 

رتبه بین ارزهای دیگر : کافی است نرخ ارزهای دیجیتال را جستجو کنید تا رتبه هر یک از ارزهای برتر جهان را در سایت های مختلف مشاهده کنید. معموال

100 ارز برتر، بهترین ها برای سرمایه گذاری هستند.

 

تعداد توکن هر ارز : اگر به تصویر زیر دقت کنید تعداد توکن هر ارز به میلیون و یا میلیارد قابل مشاهده هست. طبیعتا هر چه قدر مقدار آن کم تر باشد،

قیمت آن بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال ارز بیت کوین در حدود 17.83 میلیون توکن دارد. اما ارز XRP که همان ریپل است و در جایگاه سوم ارزهای

برتر دنیا قرار دارد، بیش از 42 میلیارد تعداد توکن هایش است. پس هر XRP قطعا باید قیمت پا�نی داشته باشد.پس شما باید به دنبال ارزی باشید که

هم تعداد توکن هایش کم باشد و هم قیمت آن معقول باشد.

 

مقدار معامالت کل : مقدار معامالت کل سهام بازار را مشاهده کنید این نکته خیلی تاثیر زیادی در رتبه بندی ارزها دارد. هر چه قدر پشتوانه یک ارز قوی تر

باشد، طبیعتا رتبه خوبی خواهد داشت.
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قابل استخراج بودن : بعضی از ارزهای قابل استخراج توسط کامپیوتر و دستگاه های ماین هستند. از معروف ترین آن ها می توان به بیت کوین و دوج

کوین اشاره کرد. اما خیلی از ارزهای هم هستند که توسط خالق آن به تعداد معینی ساخته می شوند و در بازار پخش می شوند

 

 

مقدار سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال

 

 

باید مقدار بودجه خود را مشخص کنید. بازار ارز دیجیتال، بسیار پر ریسک است. پس اگر توان ریسک را دارید، وارد میدان شوید. و اگر هم احساس خطر

می کنید. با سرمایه گذاری کم حداقل یک تا چند میلیون وارد بازار شوید. سعی کنید ارزی را انتخاب کنید که در نمودار 1 ساله در پا�ن ترین نرخ ممکن

باشد. در این صورت بهترین زمان برای خرید ارز هست.

 

ساخت کیف پول معتبر و ایمن
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پس از این که ارز و بودجه خود را مشخص کردید، حال موقع انتخاب یک کیف پول معتبر است. کافی است در گوگل آموزش ساخت کیف پول ارز دیجیتال

جستجو کنید تا با دنیایی از کیف پول های مختلف مخصوص ارز، مواجه شوید.کیف پولی را انتخاب کنید که تحریم ها روی آن اثر نداشته باشد. غیر متمرکز

باشد یعنی نیاز به احراز هویت نداشته باشد و اگر الزم به احراز هویت بود،کشور ایران را پشتیبانی کند. پس از انتخاب کیف پول مورد نظر، با دقت بسیار

باالیی در آن عضو شوید و اطالعات خود را ذخیره کنید. زیرا فراموشی آن باعث از بین رفتن سرمایه شما خواهد شد.

 

کیف پولی را انتخاب کنید که ارز شما را پشتیبانی کند. بعضی از کیف پول ها فقط تعدادی از ارزها را پشتیبانی می کند. پس حتما دقت کنید. که متضرر

نشوید.

 

صرافی های ارز دیجیتال : بعضی از صرافی هستند که با عضویت درآن ها می توانید کیف پول هم داشته باشید. از مهم ترین امکانات که صرافی های ارز

دیجیتال دارند،تبدیل ارزها به یکدیگر هستند که در کیف پول این امکان برای شما فعال نیست. به عنوان مثال، به مقدار خاصی ارز Lamb خریدید و حاال

قصد فروش دارید. چون این ارز قابل فروش به صورت مستقیم نیست.باید آن را تبدیل به ارز معتبری مثل بیت کوین کنید تا بتوانید آن را بفروشید، که

بهترین راه استفاده از صرافی های ارز دیجیتال است.

 

خرید ارز دیجیتال از صرافی های ایران

 

 

پس از این که مراحل باال را انجام دادید، نیاز به یک واسط دارید که تبدیل ریالی شما را به ارزهای مختلف انجام دهد. با یک جستجو کوچک می توانید

بهترین صرافی ها فروش ارز دیجیتال را پیدا کنید. بهترین آن ها در حال حاضر ایکس نوین و پی 98 می باشد. اما کارمزد پی 98 بسیار باالست. اما
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امکانات بیشتری را دارد.

 

معموال هم صرافی های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارند. یعنی شما برای خرید در داخل سایت، نیاز به تا�د اکانت کاربری خود دارید، در غیر این

صورت نمی توانید خریدی را انجام دهید. دلیل آن هم واضح است.کالهبرداری و کارت های جعلی خرید و ……..

 

تمام صرافی هایی که می توانید با ریال در آن ها خرید کنید. ارزهای خاصی را به فروش می رساند. بهترین ارز تبدیل به ارز دیگر در حال حاضر USDT است

که آن را با Tether می شناسند و بعد ارزهایی مانند بیت کوین و غیره

 

در هنگام خرید از این صرافی ها،آدرس کیف پول خود را باید بدهید. پس شما باید داخل کیف پول خود شوید. آدرس کیف پول خود را به صورت مثال

USDT کپی کنید و در هنگام سفارش ارز Usdt آدرس کیف پول خود را کپی کنید.عملیات خرید کامال اتوماتیک بوده و پس از پرداخت ریالی، ارزی را که

خریدید به صورت اتوماتیک شارژ می شود و در داخل کیف پول شما قابل نمایش است.

 

 

کالم آخر

 

 

مراقب سودجویایی باشید که در بعضی از شبکه های اجتماعی با عنوان فروش ارز دیجیتال، قصد به جیب زنی اموال شما را دارند. و حتما از صرافی های

معتبری که در باال معرفی کردیم استفاده کنید. تا در صورت هرگونه مشکلی بتوانید از آن مشاوره بگیرید. امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید.

همچنین هرگونه سوال و مشکلی دارید می توانید در قسمت نظرات پا�ن همین مطلب با ما در ارتباط باشید. سعی ما بر این است که در کمترین زمان

ممکن پاسخ شما را بدهیم.

 

موفق باشید.
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