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امروز در خدمت شما هستیم با موضوع” صرافی ارزدیجیتال چیست و نحوه کار آن چگونه است؟ ” و در ادامه

به بررسی و توضیح مفاحیم پایه ای در این زمینه می پردازیم، با ما همراه باشید.

صرافی ارز دیجیتال چیست و به چه صورت کار می کند؟
مهمترین بخش یک بازار ارز دیجتال صرافیهای آن است. در این مقاله قصد داریم نحوه فعالیت صرافیهای ارز

دیجتال را به طور کلی و خالصه توضیح دهیم تا با این مقوله آشنایی پیدا کنید. پس با ما همراه باشید.

صرافی ارز دیجیتال در واقع محلی است که در آن به خرید و فروش انواع کوینها پرداخته می شود.

در واقع ارزش ارزهای دیجیتال و قیمت آنها به وسیله عرضه و تقاضا در همین صرافیها تع�ن میشود. واضح

است که افزایش قیمت یک ارز ارتباط مستقیمی با تقاضای بازاز از آن ارز دارد و بر عکس البته عوامل دیگری

نیز در قیمت گذاریها تاثیر دارند.

هر صرافی ارز دیجیتال ممکن است امکانات و عملکرد متفاوتی داشته باشد. صرافیهای ارز دیجیتال معموال

رابط بین فروشندگان و خریداران هستند. در واقع وظیفه صرافیها به هم رساندن سفارشات خریداران و

فروشندگان است و کمیسیون این ارتباط را دریافت می کنند.

این صرافیها کیف پولی را در سایت خود قرار داده که ارزهای پشتیبانی شده آنها را می پذیرد از این طریق

کاربران می توانند ارزهای دیجیتال مختلفی را به کیف پول وارد کرده و یا آن را برای معاملههای آینده خود

ذخیره کنند.

صرافی ارز دیجیتال و نحوه کار آن چگونه است؟
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صرافیهای دیگری نیز وجود دارد که کاربران این صرافیها برای انجام معامالت خود و خرید و فروش ارزهای

دیجیتال با مالکین سایت خرید و فروش میکنند. اکثر ایت صرافیها محلی بوده و سرویس دهی آنها محدود

به کشور یا منطقه خاصی است.

جفت های معامالتی ارز دیجیتال چیست؟

به کمک جفتهای معامالتی ارز دیجیتال شما میتوانید از نوسان قیمت ارزها سود کسب کنید.

binance بیشتر یادبگیرید: آموزش خرید و فروش و ترید ارزدیجیتال در صرافی بایننس

ساختار یک جفت ارز به این صورت است:

ارز دیجیتال دوم / ارز دیجیتال اول

همواره باید به این نکته توجه داشته باشید که چیزی که همواره اهمیت زیادی دارد جایگاه یک جفت ارز و

نوع ارز است. برای درک بهتر این موضوع را با یک مثال توضیح میدهیم: اگر تخمین میزنید که ازش بیت

کوین در برابر دالر باال خواهد رفت باید جفت USD/ BTC خریداری کنید جفت شما باید طوری باشد که بیت

کوین در سمت چپ و دالر در سمت راست باشد. اما اگر بخواهید بیت کوین بفروشید چیدمان جفت باید

برعکس شود.
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عده دیگری از صرافان ارز دیجیتال که محبوبیت زیادی نیز در بین مردم کسب کرده اند تنها به معامالت

ارزهای دیجیتال با هم دیگر اکتفا کرده اند. و ارائه جفت ارزهای معامالتی با ارز های رایج جز خدمات آنها

ETH / و LTC / BTC یا BTC / LTC نمی باشد. اکثر صرافیهای دیجیتال معموال جفت ارزهای معامالتی

BTC یا BTC / ETH را ارائه میدهند.

چرا قیمت ها در صرافی های ارز دیجیتال کمی بایکدیگر متفاوت است؟

از آنجا که فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال به صورت جدا از هم صورت میگیرد. قیمت ارز های دیجیتال در هر

صرافی بسته به عرضه و تقاضا و خرید و فروش های صورت گرفته در آن تفاوت دارد. قیمت جهانی کوین ها

نیز از برآیند قیمت صرافیهای مختلف حاصل میشود.

البته اختالف قیمت بین صرافیها مبلغ قابل توجهی نیست چرا که اگر یک صرافی اختالف قیمت زیادی داشته

باشد معامله گران برای کسب سود بیشتر به آن سرازیر شده و قیمت به شیب نرمال خود باز میگردد.

پیش تر نیز گفتیم ارزش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در صرافیها بر اساس عرضه و تقاضا و حجم

معادالت تع�ن میشود. بنابراین هر چقدر یک صرافی بزرگتر باشد قیمتهای آن نسبت به قیمت جهانی

واقعیتر خواهند بود. ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین معموال قیمت ثابتی نداشته و همواره در حال تغ�ر

هستند.

آیا می توان از اختالف قیمت  در صرافی های مختلف سود برد؟

همانطور که گفتیم قیمت ارزهای دیجیتال در صرافیهای مختلف بسیار اندک بوده و تفاوت چندانی ندارد. از

این رو برای برای اینکه بتوانید یک سود بسیار کم کسب کنید باید مبلغ زیادی سرمایه گذاری کرده و این

گونه نوسانات ناگهانی ارز می توانند برای شما ضرر و زیان زیادی به دنبال داشته باشند.
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اختالف قیمت بیت کوین در صرافیهای مختلف بیش از ۱ تا ۲ درصد نیست. ممکن از گاهی اوقات یک

صرافی به دلیل برخی مشکالت فنی اختالف قیمت بسیار زیادی داشته باشد در این شرایط مدیران صرافی آن

ارز تعلیق کرده تا قابلیت برداشت نداشته باشد.

عالوه بر این کارمزدها و کمیسیونهای معامالت صرافی نیز باید محاسبه شود که این مسئله نیز ریسک باالیی

دارد. برای اینکه بتوان از اختالف قیمت صرافیهای مختلف سود کسب کرد باید شرایط بسیار حساسی فراهم

شود که اکثرا این اتفاق نمیافتد.

برای انجام معامالت ارز دیجیتال از کجا باید شروع کرد؟
قبل از هر کاری الزم است تعدادی سکه دیجیتالی در اختیار داشته باشیدکه برای این منظور معموال اتریوم یا

بیت کوین خریداری میشود. کاربران ساکن ایران به دلیل مشکالت متعددی از جمله تحریم ها و خرید با

localbitcoins.com حسابهای مسترکارت و ویزا میتوانند کوین های خود را با ریال از سایت اینترنشنال

خریداری کنند.

بیشتر بدانید: چگونه بیت کوین بخریم؟

https://www.bazarbtc.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/
http://abcbourse.ir/


عالوه بر این برخی از سایتهای داخلی نیز برای فروش ارزهای دیجیتال ریال را می پذیرند. قبل از خرید بیت

کوین یا هر ارز دیجیتالی دیگر ابتدا قیمت تمام شده را محسابه کرده و قیمت فروشندههای مختلف را

مقایسه کرده تا از مناسب ترین آنها خرید کنید.

binance.com زمانی که ارز دیجیتال خود را خریداری کردید باید در یکی از سایتهای صرافی جهانی مثل

ثبت نام کنید. سپس حساب خود را با ارز دیجیتالی که خریدهاید شارژ کنید (deposite). پس از آن با

مراجعه به مارکتهای صرافی و بررسی قیمتها یک جفت ارز مانند BTC/ETH انتخاب کرده و وارد صفحه

تجارت آن شوید.

سفارش استاپ لیمیت (StopLimit Order) چیست؟
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سایتهای خرید و فروش ارز دیجیتال این امکان را برای تریدرهای حرفهای در نظر گرفته است. استاپ لیمیت

به شما این امکان را می دهد که زمانی که قیمیت یک ارز دیجیتال مشخص به عدد x رسید، برای شما به

صورت اتوماتیک سفارش خرید یا فروش با مقدار y ثبت شود.

مطالعه بیشتر: آموزش تبدیل پرفکت مانی

سفارش خرید استاپ لیمیت

برای مثال تصور کنید که شما یک تحلیل گر ارز هستید و انتظار دارید که یک ارز از خط مقاومت ۲۰ دالر فراتر

برود و قیمت نهایی آن تا ۶۰ دالر رشد کند. پس برای اینکه از ترید جا نمانید میتوانید سفارش استاپ لیمیت

خو را با این ویژگی ایجاد کنید.

STOP: 21

LIMIT: 22

براساس این معامله سفارش خرید شما به ارزش ۲۲ دالر زمانی که ارزش دارایی دلخواه شما به ۲۱ دالر یا باالتر

از آن برسد ثبت خواهد شد.

سفارش فروش استاپ لیمیت

استاپ لیمیت فروش نیز همانند استاپ لیمیت خرید است یعنی زمانی که سفارش فروش با مقدار Y زمانی

ثبت خواهد شد که مقدار دارایی شما به عدد X برسد. با این روش میتوانید جلوی ضرر های احتمالی در بازار

های نزولی را بگیرید. همچنین می توانید زمان مناسب خرید و فروش را در بازارهای صعودی بیابید و از

سود این بازارها بهره مند شوید. در ادامه این مورد را با یک مثال شرح خواهیم داد.

برای مثال فرض کنید یک ارز دیجیتال خریداری کرده و تخمین میزنید که رشد قیمت آن به ۱۰۰ دالر می رسد

و پس از رسیدن به این عدد یک سیر نزولی را تجربه خواهد کرد بنابراین برای جلوگیری از ضرر می توانید

سفارش استاپ لیمیت فروش خود را به صورت زیر تنظیم کنید.

STOP: 97
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LIMIT:98

بر اساس این معامله اگر ارزش دارایی شما ۹۷ دالر یا بیشتر شود. برای شما سفارش فروشی با قیمت ۹۸ دالر

تنظیم و ثبت می شود.

در این مقاله قصد داریم به بررسی صرافی ارز دیجیتال و نحوه کار آن بپردازیم امروزه صرافی های ارز

دیجیتال بخش مهمی در بازاررا به خود اختصاص میدهند و در این مقاله از شما دوستان عزیز می خواهیم که

ما را همراهی کنید که کار صرافی ارز دیجیتال چیست و نحوه کار آن را بررسی کنیم.

امیدواریم از آموزش ” صرافی ارزدیجیتال چیست و نحوه کار آن چگونه است؟ ” استفاده کرده باشید.نظرات

و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
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