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تفاوت بروکر و صرافی در ارزھای دیجیتال چیست؟
443 بازدید تریدینگ  فروردین ٢٣, ١٣٩٨  علی رضا 

توسط فاطمھ ابراھیمی

دو راه برای معاملھ و خرید و فروش ارز دیجیتال وجود دارد، با استفاده از یک صرافی و یا استفاده از یک بروکر. این دو با ھم تفاوت ھایی دارند کھ

برای عموم مردم واضح نیستند. در ادامھ ابتدا بھ تعریف این دو مفھوم می پردازیم و سپس مواردی را کھ معاملھ گران باید در ھنگام خرید ارز دیجیتال

در یک صرافی و یا در یک پلتفرم معامالتی آنالین یک بروکر مد نظر قرار دھند را بررسی خواھیم کرد.

بروکر و یا کارگزار چیست؟
بروکر یا کارگزار (Broker) شخص یا شرکتی است کھ بھ عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ایفای نقش می کند. بروکر تنھا در بازار اقتصادی معنا

ندارد بلکھ در بازار امالک و مستغالت، بازار کاال، بازار ھنر و… نیز وجود دارد.

اما در دنیای اقتصاد، بروکر یک نھاد مالی غیربانکی است کھ وظیفھ اعالن نرخ دارایی ھای در بازار را بھ مشتریان برعھده دارد، کارگزاران،

اوردرھای (سفارش ھای معامالتی) مشتریان خود را از طریق تلفن، فکس و اینترنت دریافت کرده و از محل سپرده مشتری اقدام بھ اجرای دستورات

(خرید یا فروش) می کنند و خود در کمیسیون انجام دستورات کسب درآمد می کند.
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ھر بروکر نرم افزاری خاص خود دارد کھ از طریق آن میتوان از قیمت ھا مطلع شد و دستورات خرید و فروش را بھ بروکر منتقل نمود.

یک کارگزار بھ طور معمول مجموعھ ای از فعالیت ھای الزم بین خریدار و فروشنده را با توجھ بھ مسئولیت قبلی کھ خریدار و فروشنده بھ او واگذار

کرده اند انجام می دھد تا در شرایط مشخص و امن موضوع مورد معاملھ و ھزینھ ھای اصلی و جانبی آن تبادل گردد.

اما بھ طور خاص در حوزه ارز دیجیتال، با استفاده از یک بروکر، وجوه و سرمایھ شما بر خالف یک صرافی متمرکز، توسط یک شبکھ معامالتی

خرید و فروش می شود و تحت عنوان بازار فرابورس (OTC)  از آن یاد می شود.

بروکرھا فروشنده ھا و یا خریدارانی را کھ بھ تنھایی مقادیر خیلی زیادی ارز دیجیتال در اختیار دارند را پیدا می کند و آن ھا را برای فروش جفت

می کند. این فرآیند انعطاف پذیرتر، راحت تر و عموما سریع تر از صرافی اتفاق می افتد.

صرافی چیست؟
صرافی در لغت بھ معنای محلی برای داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن بھ عنوان یک حرفھ را می توان ناشی از نیاز مردم بھ تعین و صحت وزن و

عیار مسکوکات گوناگونی دانست کھ در قرون پیشین رواج داشتند.

سیستم کاری صرافی ھای مرسوم ارز دیجیتال ھمانند بورس اوراق بھادار است کھ در آن خریداران و فروشندگان بر اساس قیمت لحظھ ای ارز دیجیتال

معامالت خود را انجام می دھند.
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قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی بر اساس خرید و فروش بھ دست می آید و اگر تقاضا برای خرید ارزی بیشتر باشد قیمت افزایش، و اگر تقاضا کم

باشد قیمت کاھش می یابد.

صرافی ھا معموال برای ھر تراکنش درصدی را بھ عنوان کارمزد خود برمی دارند. در صرافی ھا ممکن است برخی افراد ارز فیات را بھ ارز دیجیتال

تبدیل کنند و یا بالعکس، در حالی کھ برخی دیگر فقط ارزھای دیجیتال مختلف را با ھم مبادلھ می کنند.

در ادامھ بھ بررسی تفاوت ھای این دو مفھوم در ابعاد مختلف می پردازیم.

افتتاح حساب کاربری و احراز ھویت
 

صرافی

روند افتتاح حساب در صرافی ھا بھ آسانی باز کردن یک حساب در سایر وب سایت ھا است. تمام کاری کھ شما باید انجام دھید ارائھ یک ایمیل و ساختن

گذرواژه و تایید آدرس ایمیل ارائھ شده است. پس از ثبت نام، برای این کھ بتوانید از حساب خود برداشت و یا در آن سپرده گذاری کنید، باید فرآیند احراز

ھویت را انجام دھید.

برای تایید و احراز ھویت حساب کاربری خود باید تصویری از کارت شناسایی خود و یا تصویری از خود با کارت شناسایی در دستانتان را در

وب سایت صرافی آپلود کنید. اصوال صرافی ھا طی چند ساعت تا چند روز بھ درخواست تایید ھویت شما پاسخ خواھند داد.

اما در این بین برخی صرافی ھا نیازی بھ احراز ھویت ندارند کھ از جملھ آن می توان بھ صرافی بایننس، یکی از محبوب ترین صرافی ھای ارز دیجیتال

در سراسر جھان اشاره کرد. در این صرافی بھ محض ثبت نام، شما می توانید از حساب خود برداشت کنید و یا در آن سپرده گذاری کنید و تنھا محدودیت

تراکنش تا سقف ٢ بیت کوین در روز وجود دارد.

بروکر

ثبت نام در بروکر نیز کار سختی نیست و مانند صرافی ساده است. با این حال برای سپرده گذاری و انجام معاملھ، تایید حساب کاربری اجباری و الزامی

است. بھ عنوان یک قاعده و قانون باید یک یا دو نسخھ مدرک اسکن شده ارائھ دھید کھ اصوال کارت شناسایی و مدرکی برای اثبات آدرس شماست. 
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ممکن است برخی بروکر از شما مدارک دیگری درخواست کنند. فرآیند و پروسھ ی احراز ھویت بسیار سریع تر از صرافی صورت می گیرد و در

عرض ٣٠ دقیقھ تکمیل می شود. پس از این کھ حساب شما با موفقیت تایید شد و حساب معامالتی شما باز شد، شما می توانید بھ راحتی سپرده گذاری کنید

و خرید و فروش را آغاز کنید. در برخی بروکرھا ھم مانند صرافی ھا نیاز بھ احراز ھویت نیست.

سپرده گذاری و برداشت
 

صرافی

ارسال پول فیات بھ صرافی ھای ارز دیجیتال اغلب یک دردسر است. مثال شما نمی توانید دالر و یا یورو را در بایننس بھ صورت سپرده نگھ دارید و

باید بھ جای آن از ارز دیجیتال استفاده کنید. این بدان معناست کھ شما باید پیش از آن مقداری ارز دیجیتال بخرید.

برای خریدن ارز دیجیتال راه ھای مختلفی وجود دارد، اما این تراکنش ھا معموال با کارمزد و کمیسیون باال ھمراه است. اگر قرار است کھ تراکنش ھای

متعددی را ھنگام واریز بھ حساب خود انجام دھید، بھ خاطر داشتھ باشید کھ کھ برای ھر تراکنش باید کارمزد پرداخت کنید و بھ این ترتیب ممکن است

١۵ درصد از سرمایھ اولیھ خود را از دست دھید.

برداشت سرمایھ از صرافی بھ صورت ارز فیات ھم بدون دردسر نیست. البتھ شما می توانید از کیف پول و یا صرافی آنالین استفاده کنید، اما انتقال

دارایی بھ  آن ھا ھم دوباره شامل پرداخت کارمزد می شود. برداشت و انتقال بھ یک حساب بانکی نیز خود یک مسالھ است، چرا کھ برخی بانک بھ دلیل

مشخص نبودن منشا این پول ھا و تراکنش ھای آن، از پذیرش پول از صرافی ھای ارز دیجیتال خودداری می کنند.

بروکر

شارژ حساب  و برداشت در بروکرھا معموال بھ صورت دالری یا یورو صورت می گیرد و شما نمی توانید برخالف صرافی ھا اقدام بھ واریز و برداشت

با ارزھای دیجیتال کنید. البتھ ممکن است بروکرھایی وجود داشتھ باشند کھ امکان واریز و برداشت با ارزھای دیجیتال را فراھم کنند. سپرده گذاری با

استفاده از بروکر بھ راحتی آب خوردن است البتھ نھ برای کاربران ایرانی. مشتری بروکر روش ھای زیادی برای ایجاد سپرده در اختیار دارد؛ از جملھ

استفاده از کارت اعتباری، کیف پول ھای الکترونیکی معتبر و غیره. شما می توانید در سپرده خود دالر آمریکا، یورو و گاھی ارزھای دیگر را نگھ

دارید. این قابلیت کل فرآیند را بسیار ساده می کند و بھ عنوان یک قاعده، کارمزدی برای سپرده گذاری وجود ندارد. کاربران ایرانی معموال از

بروکرھایی استفاده می کنند کھ گزینھ پرداخت با وبمانی دارد.

خرید و فروش
 

صرافی

معاملھ و خرید و فروش در صرافی نیاز بھ دانش خاصی ندارد. کافی است شما ابزار معامالتی دلخواه خود را انتخاب کنید و بخش ترید را باز کنید و

نمودار قیمت ھا را تماشا کنید.

شما می توانید سفارشات خرید و فروش بگذارید و ھمچنین از قابلیت ھای استاپ لیمیت و لیمیت اوردراستفاده کنید. از این منظر ویژگی ھای صرافی ھا در

مقایسھ با پلتفرم بروکر تا حدودی محدود است.

یکی از مزایای صرافی این است کھ شما بین تعداد زیادی ارز دیجیتال برای خرید و فروش حق انتخاب دارید. برای مثال، صرافی بایننس ١٢٠ ارز

دیجیتال برای معاملھ ارائھ می دھد و شما بھ ھنگام انتخاب استراتژی خرید و فروشتان، مجموعھ ای عالی از گزینھ ھای متنوع را پیش رو دارید.

بروکر
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با استفاده از پلتفرم بروکر، مجموعھ گسترده ای از ویژگی ھا را در اختیار خواھید داشت کھ بھ شما کمک می کند تا استراتژی ھا و ریسک ھایتان را

دقیق تر پیاده کنید. بھ این ترتیب کھ شما قادر خواھید بود اندیکاتورھای اضافی بر روی نمودار قرار دھید و از ابرازھای تحلیل درون ساخت استفاده کنید.

با این حال، پلتفرم بروکر برخالف صرافی تعداد محدودی ارز دیجیتال بھ شما ارائھ می کند. ھر بروکر از ارزھای متفاوتی پشتیبانی می کند، اما بھ

احتمال زیاد شما محبوب ترین ارزھای دیجیتال را در آن جا پیدا خواھید کرد.

یکی دیگر از ویژگی ھای مثبت بروکر، اختالف کم بین پایین ترین و باالترین قیمت در سفارشات آن است. این اختالف قیمت در بازار ارزھای دیجیتال

ممکن است بھ چند صد دالر برسد، اما بر روی پلتفرم ھای خرید و فروش، ممکن است شما با کمترین اختالف قیمت ممکن مواجھ شوید.

پلتفرم بروکر امکانات خوب زیادی در اختیار شما قرار می دھد. بر خالف صرافی، می توانید چندین نمودار را در پنجره خود قرار دھید، جریان قیمت ھا

و مظنھ را دنبال کنید، از مجموعھ اندیکاتورھا و سایر افزونھ ھا استفاده کنید.

جمع بندی
در نتیجھ باید بگوییم کھ ارزھای دیجیتال، دارایی بسیار نوسانی پذیر و پرریسکی ھستند کھ می توانند ھم سود و ھم ضرری بزرگ را بھ ارمغان بیاورد.

ھنگام انتخاب روش معامالتی برای ارزھای دیجیتال باید تمام جنبھ ھای مثبت و منفی آن را بھ دقت مطالعھ و بررسی کرد.

شما باید بھ درستی بدانید کھ می خواھید از کدام  شرکت و یا صرافی  بھ عنوان پلتفرمی برای انجام معامالتتان استفاده کنید. بروکر و صرافی ھر کدام

مزایا و معایب خاص خود را دارند؛ بنابراین تصمیم نھایی شما بھ اھداف و اولویت ھای شخصی خودتان بستگی دارد.

منبع سایت ارز دیجیتال
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