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با توجه به محدود شدن خدمات صرافی های معتبر بازار ارز دیجیتال به معامله گران ایرانی ما قصدداریم تا روشی مناسب و 
 مطمعن برای انجام معامالت را به شما معامله گران معرفی کنیم

 
 برای شروع و بررسی این مبحث ما باید به سه سوال پاسخ بدیم

 بروکر یا کارگزاری چیست؟ صرافی دیجیتال چیست؟ و تفاوت صرافی دیجیتال و کارگزاری در چیست؟

 بروکر یا کارگزاری

برای تجارت در بازار مالی متناسب با استراتژی معامالتی خود نیاز به یک بروکر یا کارگزار دارید تا از خدمات و امکانات ان ها در 
این بازار استفاده کنند کارگزاری ها واسطهای هستند میان معامله گران سراسر دنیا که خرید/فروش و ترید کردن را برای تریدرها 

 امکانپذیر میکنند

 صرافی دیجیتال

ن اقدام به خرید و فروش ارز های دیجیتال کرد که از رایج ترین روش های صرافی دیجیتال به بستری گفته میشود که میتوا
 خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به شمار می رود

 در صرافی ها میتوانید ارزهای دیجیتال را به صورت جفت ارز خرید و فروش کنید 

 ( نشان داده میشود ( BTC/ETH یوم که با نماد مانند جفت ارز بیت کوین و اتر
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 تفاوت صرافی و بروکر

تفاوت بین بروکر و صرافی یکی از مواردی است که میتواند معامله گران را گیج کند و حتی خیلی از معامله گران ممکن است که 
حاضر به دلیل اضافه شدن بخشی از ویژگی کارگزاری ها به صرافی ها این مورد کمی تفاوتی بین این دو قائل نباشند که در حال 

گیج کننده شده است  و یا حتی خیلی از معامله گران تازه وارد از این موضوع که میتوان به راحتی در بروکرها برروی بازار 
 ارزدیجیتال اقدام به کسب سود کرد نااگاه باشند

و نحوه کسب سود از طریق کریپتو کارنسی در بروکر ها را  صرافی تا به شما عزیزان تفاوت بروکردر این بخش ما قصد داریم 
 معرفی کنیم

دیجیتال مدنظر میتوانید اقدام از بروکرها برای نوسان گیری تغییرات قیمت استفاده میشود و شما با صعودی و یا نزولی بودن ارز 
به کسب سود کنید ولی در صرافی زمانی که شما اقدام به خرید یک ارز دیجیتال میکنید در صورتی که معامالت فیوچر نباشد 
 تنها با باارزش شدن ان ارز دیجیتال به معنی رشد قیمت ان ارز میتوانید سود کنید ولی در صورتی که در بروکرها میتوانید با با

 نزولی بودن روندقیمت یک ارز نیز کسب سود کنید 

چون زمانی که شما در صرافی اقدام به خرید یک ارز دیجیتال با دالر و یا ... میکنید شما عمال در ازای یک دارایی ، دارایی 
 دیگری را خریداری کرده اید و آن دارایی مطعلق به شما میباشد 



 

کوین ریپل میتوانید خرید کنید و این کوین   120دالر ،حدود  100به طور مثال در حال حاضر  شما در صرافی گرین چنج به ازای 
به صورت مستقیم جزوی از دارایی شما محسوب میشود و میتوانید ان را به کیف پول الکترونیک خود ارسال کنید و در حال 

دارایی دیگر اقدام به تغییر دارایی خود کرده اید و در صورتی که قیمت ریپل افزایش پیدا کند  حاظر شما با مبادله یک دارایی با
شما سود خواهید کرد و در صورتی که روند بازار ریپل نزولی باشد شما ضرر خواهید کرد ، ولی در بروکر ها شما به صورت 

 مستقیم چیزی خریداری نخواهید کرد 

ن را می دهد که در مقابل مارجین یا ودیعه ای که قرار میدهید به هر دارایی ای دسترسی داشته یک کارگزار به شما این امکا
 باشید در حالی که در صرافی میبایست برای بدست اوردن یک دارایی ، دارایی دیگرتان را مبادله کنید

 ها متفاوت است نکته ای دیگری که وجود دارد  معموال روند انجام معامالت در صرافی ها و کارگزاری 

 ولی در بروکر برای انجام معامله روند ساده تری پیش رو دارید

و نکته ی مهمی که وجود دارد این است که شما در اکثر صرافی ها امکان معامله با ریال را ندارید ولی این امکان در بروکرهای 
به اب خود کنید و اقدام به معامالت و کسب سود کنید معتبر وجود دارد و شما می توانید با استفاده از ریال اقدام به شارژ حس

 راحتی با مدارک ایرانی خود بدون هیچگونه محدودیتی و بدون هیچگونه نگرانی اقدام به احراز هویت و تایید مدارک کنید

ه این صورت که مبلغ در بروکر یا کارگزاری شما میتوانید با استفاده از کوین و یا حتی ریال اقدام به باز کردن پوزیشن کنید ب
دلخواه که پایه ان در هر کارگزاری متفاوت است ولی به طور معمول یک دالر است اقدام به شارژ حساب خود کنید و با استفاده 
از لوریج یا اهرمی که کارگزاری در اختیار شما قرار داده است  اقدام به بازکردن پوزیشن مورد نظر خود کنید لوریج و اهرم در نظر 

 در بعضی از بروکرها اشاره کرد  3000به  1فته شده در بروکر ها با یکدیگر متفاوت هستش ولی میتوان به لوریج گر 

کارمزد و کمیسیون درصرافی و بروکر با یکدیگر متفاوت است و معامله گر در این مورد میبایست با توجه به صرافی وبروکر خود 
 مقایسه کند تفاوت کمیسیون این دو را با یکدیگر 



  ولی به طور کلی کمیسیون و اسپرد در بعضی از بروکر ها میتواند صفر و یا با مبلغ کم و ثابت باشد

دالر کمیسیون  300برای معامله یک عدد بیت کوین در صرافی کوین بیس میبایست حدود  2020به طور مثال در سال 
دالر  میشد  20تا  10معامله میکردید کمیسیون این معامله حدود پرداخت کرد ولی اگر همین یک عدد بیت کوین را در بروکر 

 که همینطور که مالحظه میکنید تفاوت این ارقام قابل توجه هستش 

میگیرند که  SWAPشب برروی پوزیشن های باز بهره شبانه یا  00:00در این مورد یک نکته وجود دارد که در بروکرها ساعت 
اوت میباشد ولی در این مورد باید به این موضوع اشاره کنیم که بسیاری از بروکر ها برای مشتریان مقدار ان در هر بروکر نیز متف

 کشورهای اسالمی ، حساب اسالمی در نظر گرفته اند که در این نوع از حساب ها مقدار بهره شبانه صفر میباشد

رت کلی در صورتی که قصد هولد کردن و یا نگه داشتن در صرافی ها تعداد نمادهای ارزدیجیتال بیشتر از بروکرها میباشد به صو
کوین یا توکن مورد نظر در طوالنی مدت را دارید صرافی گزینه ی خوب و مناسبی میباشد ولی اگر قصد کسب سود از نوسانات 

وز صبح به کف قیمت در بازه زمانی کم یا کوتاه مدت را دارید به طور مثال شما پیش بینی کرده اید که قیمت بیت کوین امر 
قیمت خود رسیده است و در کوتاه مدت روند صعودی خواهد داشت شما اقدام به بازکردن یک معامله در صبح میکنید و در 

 % بروکر انتخاب مناسب تری میباشد100ظهر این معامله را میبندید برای اینکار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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