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 های دیجیتالدر ارز رایج سرمایه گذاری اتاشتباه

سود بزرگی کسب کند. فقط باید در زمان مناسب سرمایه گذاری کنید. اما سرمایه  ٢٠٢١هر کس می تواند با سرمایه گذاری ارز دیجیتال در سال 
 گذاری در زمان مناسب نیاز به شانس دارد. فقط کسانی که استراتژی معامالتی کریپتوی خود را هر روز و پس از هر اشتباه بهبود می بخشند،

منضبط ترین سرمایه گذاران، با سودهای کالن از سرمایه گذاری خود خارج می قادر به غلبه بر اکثریت ضررده هستند. تنها با تجربه ترین و 
اری در شوند، در حالی که رویاپردازان و تازه کاران در نهایت کوین های بی فایده خود را نگهداری می کنند. لیستی از اشتباهات رایج سرمایه گذ

 کرد به شرح زیر است : ارز های دیجیتال که در بازار کریپتو باید از آن ها اجتناب

 

 شما از مطالب پایه ای آگاهی ندارید. ١

راتژی اگر تازه کار هستید، به احتمال زیاد مشتاق ترید هستید و من کامال این موضوع را درک  میکنم.اما عجله نکنید. کمی وقت بگذارید تا است
 اساسی خرید و فروش ارز دیجیتال خود را تدوین کنید و آموزش ببینید. 

و بیت کوین را می دانید؟ آیا می دانید پول در چرخه در مقابل مجموع سرمایه قابل عرضه به چه معنی  blockchainآیا اصول اولیه فناوری 
) اطالع Public Key) و کلید عمومی (Private Keyاست؟ آیا می دانید تورم چیست؟ آیا در مورد صرافی ها، کیف پول ها، کلید خصوصی (

 دارید؟

نمی توانید به این سؤاالت اساسی پاسخ دهید، به سرعت دچار مشکل خواهید شد. کمی وقت بگذارید تا خود را آماده کنید، این کار ضروری اگر 
 است.

 

 شما عمل گرا نیستید. ٢

 اطمینان ندارند.روزانه، سرمایه گذاران بالقوه فرصت سرمایه گذاری ارز دیجیتال را از دست میدهند زیرا در مورد چگونگی شروع 



 

2 

 حتی سرمایه گذاران باتجربه هم فرصت استفاده از ابزار ها و رمزارز های جدید که می تواند باعث سودآوری شود را از دست می دهند به این
 دلیل که عمل گرا و فعال نیستند.

 روع کنید.چرا؟ چون که می ترسند اشتباه کنند. اولین قدم، عمل کردن است، بنابراین هر چه سریع تر ش

 عمل منجر به تجربه خواهد شد و تجربه منجر به تصمیم گیری بهتر می شود. در حقیقت، تجربه آموختن از اشتباهاتی است که انجام داده اید.
 می خواهید.دالر در هر صرافی که  ١٠اگر آماده اید، اولین سرمایه گذاری خود را انجام دهید. با هر روش پرداختی که دوست دارید، حتی فقط با 

 شما نمی توانید تصور کنید که برداشتن یک قدم کوچک چه تفاوتی را ایجاد میکند. این زمانی است که شروع به کسب تجربه میکنید و با مسیر
 پر پیچ و خم سرمایه گذاری ارز دیجیتال آشنا می شوید.

 

 شما این تکنولوژی را درک نمی کنید. ٣

ارمزارزها را نوآورانه می کند، فناوری زیر بنایی آنها است. اما اگر اصول فن آوری را درک نکنید، این مسیر خطرناک آنچه بیت کوین و بسیاری از 
رای خواهد بود. شما نباید برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری خود، به دانش دیگران اعتماد کنید. تا زمانی که نتوانید این پروژه ها را ب

 فرصت های بزرگ را از دست خواهید داد.خودتان قضاوت کنید، 

ه از این گذشته، سازندگان بیت کوین و اولین پذیرندگان آن همه از افراد عالقه مند و مسلط به فناوری بودند. برای از اشتباهات در سرمای
 همه مهمتر، از مسیر آموزش لذت ببرید.گذاری ارزهای دیجیتال ، منابع آموزشی مورد اعتماد را پیدا کنید، برای یادگیری زمان بگذارید و از 

وری هنگامی که شما پاداش بلوک، الگوریتم های توافق، ماینینگ و همه ی این اصطالحات را یاد گرفتید، یک سرمایه گذار بهتر خواهید بود. فنا
Blockchain .به طور مداوم در حال پیشرفت است، پس سعی کنید که با این پیشرفت ها همراه شوید 

 

 شما دستمزد معامالت را نادیده می گیرید.. ۴

 حاال که اقدام به سرمایه گذاری کردید، زمان بگذارید و صرافی را پیدا کنید که کمترین دستمزد معامله را داشته باشد.

این موضوع از نظر وقتی مردم شروع به معامله میکنند، تعداد زیادی پوزیشن در روز به امید کسب سود های کوچک باز می کنند. با این که 
تئوری صحیح است ولی عمال دستمزد معامالت، سرمایه شما را کوچک تر و کوچک تر می کند. حتی اگر دستمزد ها کم باشند، این رقم در تعداد 

 باالی معامالت، چشمگیر خواهد بود.

 

 اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال : بیش از حد ترید می کنید. ۵

معامله  در روز انجام دهند. این کار خطرناک است. در نهایت، بسیاری از آنها به علت  ٢٠سرمایه گذاران (اکثرا تازه کارها) می خواهند برخی از 
ر دستمزد های معامله ضرر میکنند یا وارد معامالت اشتباه می شوند و برای جبران ضرر وارد معامالت اشتباه بیشتری می شوند و هر چه بیش ت

 میروند چاله ی عمیق تری برای سرمایه شان حفر میکنند.پیش 

 فرصت ترید خوب در یک روز وجود ندارد. ترید بیش از حد منجر به تصمیم گیری ضعیف می شود. ٢٠واقعیت این است که 

 

 شما پس انداز زندگی خود را سرمایه گذاری می کنید. ۶

 نایی از دست دادنش را دارید، سرمایه گذاری نکنید.قانون شماره یک سرمایه گذاری؛ بیش از آن مقدارکه توا
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شما باید با این پیشفرض وارد شوید که هر چه را دارید از دست می دهید. هنگامی که قیمت باال و پایین می شود، شما باید آرام باشید و 
 همچنین باید درآمدی جدا برای خرج های روزمره خود داشته باشید تا با آرامش زندگی کنید.

و داستان های وحشتناک بیشماری از مردمی شنیده ایم که تمام پس اندازهای زندگی خود را ریسک می کنند و یا مبالغ زیادی را وام می گیرند 
 سرمایه گذاری می کنند. این اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال است.

ی گیرد. برای مثال اگر پنجاه هزار دالر سرمایه گذاری کنید و صد هزار دالر سود حتی اگر سود زیادی کسب کنید، طمع شما کنترلتان را بدست م
ه نقطه کنید باز هم مغز شما این برد را عادی جلوه می دهد و باعث می شود ارزش این برد ها کم شود. در همین زمان بازار بر میگردد و شما را ب

 ی ورودتان یا حتی پایین تر از آن می رساند.

 

 ر می کنید ارز های دیجیتال مانند سهام ها هستند.تصو. ٧

 زمان بگذارید و راجع به چیزی که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید آموزش ببینید.

 رمزارز ها مانند سهام های بازار بورس نیستند. شما سهمی در کمپانی ندارید و سود ساالنه ای دریافت نمیکنید.

تولید کند، بسیار محتمل است که سود یا ضرر کند بدون اینکه تاثیری بر روی سرمایه شما داشته باشد. یک شرکت اگر یک شرکت ارز دیجیتالی 
می تواند بسیار خوب کار کند ولی با این حال قیمت کوینش افت کند. تنها استثنا در این موضوع کوین های امنیتی هستند که سهم مشخصی 

 یات این موضوع به خود ارائه دهنده کوین مرتبط است و کریپتوکارنسی ها موضوع مستقلی هستند.به دارندگان کوین می دهند. اما جزئ

 

 به دنبال کوین های ارزان قیمت هستید.. ٨

رند به دنبال کوین های ارزان قیمت نروید. بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار در فضای کریپتوکارنسی، ارز های دیجیتال ارزان قیمت را می خ
 یرا فکر می کنند شانس بیشتری برای بازدهی های بزرگ وجود دارد.ز

دالری را خریداری می کنند چون فکر می  ٠٫٠١دالر در اختیارشان قرار بگیرد، آنها کورکورانه کوین  ٧۵دالر و دیگری با  ٠٫٠١اگر یک کوین با قیمت 
 دالر. ١۵٠به  ٧۵دالر راحت تر است تا از  ٠٫٠٢دالر به  ٠٫٠١کنند حرکت کوین از 

له دو این طرز یکی از اشتباهات رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال است. عوامل زیادی وجود دارد که بر قیمت کوین تأثیر می گذارد، از جم
 مورد مهم: مقدار کوین در چرخه و ارزش واقعی کوین.

بیشتر اوقات، یک کوین عرضه ی زیادی دارد و همین باعث کاهش قیمت آن می شود. اگر عرضه باال است و ارزش واقعی کم است، آنگاه کوین 
 دالر ارزان نیست و قیمت باید به همین میزان پایین باشد. ٠٫٠١به قیمت 

توسط (قیمت فعلی * عرضه ” عمق بازار“رید، عمق بازار کوین است. عامل بهتری که باید هنگام جستجوی کوین هایی با پتانسیل رشد در نظر بگی
 در گردش) محاسبه می شود و اغلب یک شاخص بهتر (اگرچه بی نقص نیست) برای ارزیابی یک کوین توسط سرمایه گذاران است. 

داشته باشند. کوین های با عمق کم بازار از  اگر می خواهید کوین با ارزش بعدی را پیدا کنید، به دنبال کوین هایی باشید که عمق بازار کمی
 …)پتانسیل بیشتری برای رشد برخوردار هستند اما با ریسک بسیار بیشتری نیز همراه هستند (عدم رشد، بی ارزش شدن و 

ارزش بالقوه آنها انتخاب در نهایت، اگر هنوز در سطح مبتدی هستید، باید از این کوین ها دور شوید و سرمایه گذاری های بعدی خود را بر اساس 
 کنید.
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 فکر می کنید همیشه باید تصمیم درست را بگیرید. ٩

شما همیشه تصمیم درستی نمیگیرید و این موضوع اشکالی ندارد. سرمایه گذاری یک بازی حدس و گمان است که شامل مقداری شانس است 
 فقط باید درصد مشخصی تصمیمات صحیح داشته باشید. (حتی برای سرمایه گذاران حرفه ای). برای برنده شدن در این فضا،

درصد اوقات سرمایه گزاری اشتباه  ۴۵برابر کنید، می توانید در بازه طوالنی مدت  ٢درصد اوقات سرمایه درگیر خود را  ۵۵به عنوان مثال، اگر 
 انجام دهید و باز هم به سود دهی برسید.

 

 بی دقتی می کنید.. ١٠

دقت کنید.عجله نکنید و اطمینان حاصل کنید که آدرس کیف پول های ارسال و دریافت صحیح هستند. هرگز آدرس را تایپ هنگام انتقال پول 
 نکنید. فقط آنها را کپی و پیست کنید. به این ترتیب احتمال اشتباه کمتر است.

 بعد از کپی و پیست آدرس کیف پول، همیشه دو حرف اول و سه حرف آخر را چک کنید.

 

 سبد خود را متنوع نمی چینید .١١

استراتژی سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما باید شامل تنوع در کوین ها باشد. اگرچه ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما تمام تخم مرغ های 
 قبت می کند.خود را در یک سبد نگذارید. هر سرمایه گذار باتجربه، با سرمایه گذاری در دارایی های متعدد، از سرمایه خود مرا

ممکن است متوجه شوید که برخی از کوین ها با هم کوریلیشن منفی دارند به این معنی که وقتی قیمت یکی باال می رود، ارزش کوین دیگر 
 کاهش می یابد. اگر آینده هر دو کوین قانع کننده است، در هر دو سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری شما بسیار مطمئن تر خواهد بود.

 

 تعداد بیش از حد زیادی کوین در سبد خود دارید. ١٢

 حتما تعدادی کوین انتخاب کنید که بتوانید اخبار و حرکات قیمت همه ی آن ها را تحت نظر بگیرید.

 

 تحقیق نمی کنید.. ١٣

این کار یکی از اشتباهات رایج قبل از سرمایه گذاری روی یک کوین، تحقیق کنید.بسیاری از مردم بر اساس هیجانات سرمایه گذاری می کنند 
، در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال است. آنها سرمایه گذاران دیگر را در توییتر یا فیس بوک می بینند که در مورد یک کوین صحبت می کنند

ع سرمایه گذاری اغلب با می بینند که قیمت کوین رو به افزایش است و سپس هنگامی که کوین رشد خود را کرده، خریداری می کنند. این نو
 نتیجه بدی به پایان می رسد.

 هنگام تحقیق در یک ارز دیجیتال، باید بتوانید به موارد زیر پاسخ دهید:

 هدف پروژه کوین چیست؟ •
 اعضای اصلی تیم چه کسانی هستند؟ آیا آنها قبال با هم کار کرده اند یا موفقیت داشتند؟ •
 اصلی راه اندازی شود؟چه زمانی انتظار می رود که شبکه  •

 نترسید که فرصت از دست برود.کوین های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد.
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 درست تحقیق نمی کنید.١۴

 ابتدا بدانید دنبال چه چیزی هستید سپس شروع به تحقیقات کنید.

 ر این امر بهتر خواهید شد.اگر تازه کار باشید، این روند بسیار زمانبر خواهد بود. اما هرچه بیشتر تحقیق کنید، د

 در اینجا چند پایه برای شروع کار آورده شده است:

 هر کوین داشته باشید. org نگاهی به موضوع و اطالعیه های. ١

جستجو در اینترنت برای دیدن اینکه آیا بررسی هایی از این کوین وجود دارد یا آیا ذکر شده که این کوین کالهبرداری است؟ اگر صحبتهای . ٢
 مشاهده می کنید، ارزش آن را دارد که عمیق تر به بررسی این کوین بپردازید. Redditیا  Googleزیادی درباره کالهبرداری در 

کوین مانند عمق بازار، حجم معامالت، تاریخچه قیمت و مجموع تعداد کوین در مقابل تعداد کوین های در گردش را بررسی  موارد اقتصادی. ٣
 کنید.

 نظرات کارشناسان این صنعت. هرگز به یک نظر واحد اعتماد نکنید. ‑۴

 

 پیگیر موارد مربوط به کوین های خود نیستید.١۵

 تمام پیشرفت ها و حرکات قیمت کوین هایتان را دنبال کنید. ید مسئولیت بیشتری دارید.هر چه تعداد کوین بیشتری داشته باش

 برای انجام این کار:

 آنها را از طریق شبکه های اجتماعی و از طریق وبالگ هایشان دنبال کنید •
 )Telegram,Discordبه کانالهای ارتباطی آنها بپیوندید. ( •
 ا را بوکمارک کنید.آنه Bitcointalkوب سایتها و موضوعات  •

  

 شما طرح از پیش تعیین شده ای ندارید. ١۶

ی بسیاری اجازه می دهند صعود بازار منطقشان را مختل کند. هنگامی که کوین های پورتفوی آن ها به باالترین قیمت ها برسد، طمعشان اجازه 
را نگه می دارند، زیرا نسبت به سرمایه گذاری های خود  از طرف دیگر، با کاهش قیمت، آنها تا صفر شدن قیمت کوین آن فروش نمی دهد.

 متعصب و لجباز هستند.

بنابراین، هنگامی که وارد یک پوزیشن می شوید، حتما  بهترین راه برای جلوگیری از این شرایط تعیین هدف، عمل به آن و حریص نبودن است.
 برنامه خود را یادداشت کنید.

 

 سود خود را حفظ نمی کنید. ١٧

 اگر می خواهید استراتژی سرمایه گذاری رمز ارز شما سودده باشد، در نهایت باید کوین خود را بفروشید.

، در جریان رونق بزرگ ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران زیادی ثروتمند می شدند اگر کوین ٢٠١٧از اشتباهات دیگران بیاموزید. در پایان سال 
بسیاری از نظر تئوری سود کرده بودند اما کوین های خود را بیش از حد نگه داری کردند.اکنون، آنها در حالی  های خود را فروخته بودند. در واقع،

 که در ضرر می کنند، خسته شده اند و منتظر بازار صعودی بعدی هستند.
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د نخواهید داشت. این نیز یکی دیگر از به یاد داشته باشید: تا زمانی که ارز دیجیتال خود را نفروخته اید تا سود خود را ذخیره کنید، سو
 اشتباهات رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال است.

 

 ضرر های خود را قطع نمی کنید. ١٨

 د.لجباز بودن آسان است. اما در نهایت، بازار بدون توجه به احساسات شما حرکت می کند.کوینی را که دیگر به آن اعتقاد ندارید، نگه نداری

 ”اگر من این کوین را خریداری نکرده بودم، اکنون این کوین را می خریدم؟“ید از خود بپرسید: همیشه با

قطع کنید، این کار را انجام  ٪١۵با خودتان صادق باشید. اشکالی ندارد که همه چیز تغییر کند.عالوه بر این، اگر شما قصد دارید ضررها را در 
ضررهای خود را قطع کنید و به استراتژیتان اعتماد  –ل بافی نکنید که افزایش خواهد یافت دهید. مهم نیست که چه احساسی دارید. دلی

 کنید.

 

 گران می خرید. ١٩ 

 دالر بود، دوستان و خانواده شما از شما درباره رمزارز ها سوال می کردند. ٢٠٠٠٠دالر یا  ١۵٠٠٠شرط می بندم وقتی بیت کوین 

  سان به دنبال کردن روند است. اما کسانی که سود می برند، کسانی هستند که زود وارد این روند شدند.این موضوع به دلیل تمایل طبیعی ان

دالر  ٣٠٠٠٠از این گذشته چرا وقتی می توانید با  با قیمت باال نخرید، به خصوص وقتی که یک کوین نزدیک به باالترین قیمت تاریخ خود است.
دالر خریداری کنید؟ خرید در قیمت باال ممکن است در بعضی موارد تصمیم صحیحی باشد، اما اکثرا  ۴٠٠٠٠خریداری کنید، کوین را با قیمت 

 اشتباه است.

 

 نگهداری نمی کنید کوینبه اندازه کافی از . ٢٠ 

 از طرف دیگر، بسیاری از سرمایه گذاران کم صبر هستند و ضرر خود را خیلی زود به دلیل احساسات قطع میکنند.

اگر خریدی در قیمت  از چرخه هایی ساخته شده است که در آن قیمت ها به شدت افزایش می یابد و سقوط می کند. cryptocurrencyبازار 
که می تواند  –یعنی بازار نزولی جدید و سپس صعودی  –باال داشته باشید، باید تمام چرخه جدید بازار را منتظر بمانید تا به سود خود برسید 

 ل انتظار باشد.بیش از یک سا

 به یاد داشته باشید: اگر هنوز به این پروژه اعتقاد دارید، بهترین شرط شما این است که صبور باشید و محکم بمانید، حتی اگر قیمت سریع
 کاهش یابد.

 

 در ریاضیات ضعیف هستید. ٢١

درصدی را نمی فهمید، وقت آن است که یاد  ٢٠افت  هر سرمایه گذار موفق باید ریاضیات اساسی تریدینگ را درک کند. اگر پیامدهای واقعی
 بگیرید.

 در اینجا چند نمونه از سردرگمی های مربوط به ریاضی آورده شده است:

افزایش  ٪١٠٠درصد سود کافی نیست. در واقعیت،سرمایه ی جدید باید  ۵٠افت کند، برای سر به سر شدن سرمایه  ٪۵٠اگر ارزش دارایی 
 یابد.
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رشد کند تا دوباره ) ٪١٠٠دالر کاهش یافت، باید دو برابر (+  ۵٠دالر خریداری کردید و به  ١٠٠کنید: اگر یک کوین را به قیمت  در مورد آن فکر
 دالر ضرر دارید. ٢۵که هنوز هم  –دالر خواهید داشت  ٧۵درصد افزایش یابد، شما  ۵٠دالر برسد. اگر قیمت  ١٠٠به 

 ٪٩۵برابر شود. برای بازگشت از  ۵ضرر، قیمت باید  ٪٨٠بسیار چشمگیر است. برای سر به سر شدن پس از  ٪٩۵و  ٪٨٠تفاوت بین ضرر 
 هر ده درصد ضرر، تفاوت های بیشتر و بیشتر ایجاد میکند. برابر افزایش می یابد. ٢٠ضرر، این عدد به 

 

 استفاده نمی کنید  2FAشما از . ٢٢

 بسیار خطرناک است.بازار رمزارز ها  پر از فرصت، اما 

فعال  کریپتوکارنسی)، تقویت امنیت ارزهای دیجیتال شما است. cryptocurrency (یک قدم مهم هنگام کار بر روی استراتژی سرمایه گذاری 
 در هر وب سایت مهمترین عادت مورد نیاز برای امنیت حساب های شما است.  2FAکردن 

2FA   ،2، یا تأیید هویت دو مرحله ای، مرحله ای دیگر از امنیت هنگام ورود به سیستم است. اکثر صرافی ها، کیف پول ها و خدمات مرتبطFA  
 را ارائه می دهند.

یک صرافی یا کیف را از طریق تلفن همراه خود دانلود کنید و آن را با  Google Authenticatorیا  Authy، باید برنامه ی   2FAبرای فعال کردن 
 همگام سازی کنید. این کار بسیار ساده است. QRپول از طریق کد 

 ٣٠نشان می دهد را وارد کنید. این رمز هر   2FAدفعه بعد که وارد صرافی یا کیف پول می شوید، باید نام کاربری، رمزعبور و رمزی که برنامه 
حساب شما را هک کند، به تلفن شما نیز احتیاج دارد. دست کم گرفتن تایید دو مرحله  ثانیه تغییر می کند، بنابراین برای اینکه شخصی بتواند

 ای یکی دیگر از اشتباه رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال است.

 

 کوین های خود را در صرافی ها رها می کنید. ٢٣

ین را در صرافی می گذارید، صرافی کوین های شما را صرافی از مهمترین اهداف هکرها هستند و همیشه در معرض خطر هستند. وقتی کو
در یک کیف که کمتر ترید میکنید را خود را  کوین هایسعی کنید مبالغ زیاد و یا  کنترل می کند. در واقع شما به امنیت صرافی اعتماد می کنید.

 پول شخصی نگه دارید.

 

 کیف پول سخت افزاری ندارید. ٢۴

آنها  دالر در بازار رمز ارزها سرمایه گذاری کرده اید، کیف پول سخت افزاری یک سرمایه گذاری هوشمندانه است. ١٠٠٠در صورتی که بیش از 
 Passبه اینترنت متصل نیستند، به این معنی که هکرها تنها در صورتی میتوانند پول شما را بدزند که خود کیف پول را داشته باشند و 

Phrase ن موضوع حفظ امنیت را بسیار ساده تر می کند.کیف پول را بلد باشند. ای 

دالر، دو کیف پول بخرید. کیف پول دوم می تواند به عنوان نسخه ی کپی از کیف پول اصلی باشد  ۵٠٠٠اگر پول زیادی دارید، برای مثال بیش از 
و قابل اعتماد هستند و استفاده از آن ها  کیف پول های سخت افزاری بسیار ایمن و در صورت گم شدن کیف اصلی مورد استفاده قرار بگیرد.

 آسان است.

 

 

 



 

8 

 بهترین راهکارهای امنیتی را نمی دانید. ٢۵

هم کیف پول و هم وب سایتهایی که از آنها استفاده می کنید دارای اطالعات شخصی حساس هستند پس تمام تالش خود را برای حفظ امنیت 
 آن انجام دهید!

خطر بیاندازد، باید با همه سرمایه خود خداحافظی کنید. امنیت را جدی بگیرید و از کسانی که در این راه همه اگر کسی حساب های شما را به 
  سرمایه خود را از دست داده اند، درس عبرت بگیرید.

 هنگام استفاده از کیف پول، سخت افزار یا دسک تاپ، حتماً:

 عمومی استفاده نکنید Wifiاز  •
 برنامه های افزودنی نا امن استفاده نکنید و یااز نرم افزار  •
 از رمزهای عبور قوی استفاده کنید •

در بازار رمزارزها، از آدرس ایمیل اصلی خود استفاده نکنید. از یک ایمیل جداگانه اختصاص داده شده به سرمایه تا حد امکان نکته مهم دیگر: 
 خود استفاده کنید. cryptocurrencyگذاری های 

 

 اطالعات حساس خود نسخه پشتیبان تهیه نمیکنیداز . ٢۶

 و کیف پول نسخه پشتیبان تهیه کنید.  2FAهمیشه از داده های 

خود نسخه پشتیبان تهیه نکرده باشید، دیگر نمی  Pass Phraseاگر دسترسی به رایانه خود را از دست بدهید و از کلیدهای خصوصی و 
  د.توانید به کوین های خود دسترسی پیدا کنی

 پشتیبان نگرفته باشید، حساب شما قفل خواهید شد.  2FAدر مورد صرافی هم اگر تلفن همراه خود را گم کنید و از کلیدهای 

 کیف پول و مبادله اغلب شما را در طی فرآیند راهنمایی می کند، بنابراین حتما دستورالعمل های آنها را با دقت بخوانید و دنبال کنید.

کلیدهای خود نسخه پشتیبان تهیه کنید، بنابراین وقتی یک گوشی جدید دریافت می کنید، می توانید تمام حساب های خود را ، از   2FAبرای 
 است. برای ورود بازیابی کنید. فراموش نکنید که این کار را انجام دهید، زیرا اگر فراموش کنید، زمان و کار زیادی برای بازگرداندن آن نیاز

 

 رداری ها را می خوریدگول کاله ب. ٢٧

 باهوش تر می شوند.بروزتر و مراقب باشید. در بازار رمزارز ها کالهبردارها و دزدها هم وجود دارند و با گذشت زمان 

 در اینجا چند روش قابل اعتماد برای جلوگیری از کالهبرداری وجود دارد:

URL هایی را که می خواهید روی آن کلیک کنید را دو باره چک کنید .URL می تواند در متن تعبیه شود 

 coiinbase.comوارد  coinbase.comسه باره دامنه هایی را که واردشان می شوید، بررسی کنید. به عنوان مثال، شما ممکن است به جای 
 شوید. این وب سایت ها برای سرقت پول شما ساخته شده اند.

ر که به شما پیشنهاد می شود به صورت آنالین ثروتمند شوید ، کالهبرداری پنهانی خودداری کنید. هر با” پول آسان“از فرصت هایی مانند 
است. به یاد داشته باشید: فرصتهای بزرگ در یک بشقاب به  Bitconnectنزی مانند پرونده معروف اصورت می گیرد. این شامل طرح های پ

 شما پیشنهاد نمی شود.
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تایپ کنید. خودتان متوجه  Google] را در Website+Review] یا [Website+Scamsو تاالرهای گفتگو تحقیق کنید. عبارات [ Googleدر 
 می شوید.

 

 شما یک انجمن قابل اطمینان برای یادگیری پیدا نمی کنید. ٢٨

این که شما برای حل مشکلی در استفاده از  هند بود.وقتی به هرگونه مشکل در بازار رمزارزها برخورد می کنید، انجمن های آنالین مفید خوا
 صرافی یا سؤالی درباره ارزش اساسی بیت کوین یا هر چیز دیگری، از افراد باسواد استفاده کنید، ضروری است.

د، می توانید وجود دارند. اگر در فیس بوک نیستی Crypto Coin Traderو  Cryptocurrency Investmentگروه های عالی فیس بوکی مانند 
 جستجو کنید. Uptrenndو  Reddit ،BitcoinTalkدر 

 

 ها را دنبال می کنید Shillشما . ٢٩

Shill !کسی است که از یک کوین به شدت تعریف میکند حتی اگر آن کوین واقعا بد باشد 

روی بورس آمدن رمز ارز های وحشتناک و حتی  دلیل مقاصد خودخواهانه خود مقصربه  YouTubersاز تأثیر گذاران، وبالگ نویسان و تعدادی 
فرقی ندارد که آیا برای بررسی یک رمزارز به آنها رشوه داده شده یا مشوق های دیگری (کوین های زیادی دارند،  گاهی کالهبرداری هستند.

 شمایید که باید تاوان بپردازید. دارند، در صورت پیروی از توصیه های آنها به صورت کورکورانه، این…) صاحبان آنها را می شناسند و

 

 ! …و جمعیت . ٣٠

Shill این امر می تواند منجر به ایجاد پست های مربوطه در فیس بوک، توییتر و و  های مشهور روی مردم تاثیر میگذارندBitcointalk  شود و
 همه آنها از یک کوین تعریف میکنند.

 بشنوید، اما تحقیقات خود را در مورد کوین انجام دهید.کورکورانه از آنها پیروی نکنید. نویز ها را 

 اگر فهمیدید که کوین واقعاً امیدوارکننده است، متاسفم. به احتمال زیاد این فرصت را از دست داده اید.

 از طرف دیگر، اگر فکر می کنید این کوین خوب نیست، مطمئن باشید زیرا قیمت کوین به زودی افت خواهد کرد.

بیندازید. افراد زیادی این کوین را خریدند و صحبت های زیادی راجع به این کوین در تاالر های  ICONه نگاهی به رمزارزی به نام برای نمون
 درصد افت کرد. ٩٨یک سال بعد وقتی هیجانات این کوین از بین رفت، قیمت حدود  گفتگو و شبکه های مجازی بود.

 

 بفروشیدکوین هایی می خرید که نمی توانید . ٣١

 اگر کوین شما خریدار ندارد شما در واقع یک کوین با نقد شوندگی پایین خریده اید.

نقدشوندگی سختی یا آسانی تبدیل دارایی مورد نظر به پول است. میزان نقدشوندگی کوین ها را میتوانید در حجم معامالت آن در سایت 
CoinMarketCap.com .چک کنید 

 ار رمزارزها ضروری است:چک کردن نقدشوندگی در باز

 در حال فروپاشی است چه می شود؟ cryptocurrencyاگر فکر می کنید 
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 قصد دارد به سرعت تغییر جهت دهد و برای ورود به سرمایه نیاز داشته باشید، چه می کنید؟ cryptocurrencyاگر فکر می کنید قیمت یک 

 ه می کنید؟اگر برای یک مسئله شخصی به پول احتیاج داشته باشید چ

ار برای هر یک از این سناریوها، باید بتوانید پوزیشن خود را به سرعت ببندید. اگر کوینی را که می خواهید بفروشید از نقدینگی کم برخورد
 است، برای پیدا کردن خریدار، مجبور هستید آن را با قیمت کمتری بفروشید.

 د)، باید با سرمایه خود به طور کلی خداحافظی کنید.(ارزش حساب شما صفر شو حتی بدتر: اگر لیکویید شوید

اگر مبتدی هستید، وقت خود را با خرید و فروش رمزارز هایی که حجم معامالتی  هرچه میزان نقدشوندگی کمتر باشد، کوین پرریسک تر است.
 کمی دارند تلف نکنید.

 

٣٢ .FOMO 

FOMO .یا ترس از دست دادن موقعیت، یک رفتار مشترک در بازار رمزارز ها است 

FOMO  زمانی است که سرمایه گذاران میترسند موقعیت بزرگی را از دست بدهند برای همین به طرز نابالغانه ای روی یک کوین سرمایه گذاری
 می کنند تا از بازار عقب نیفتند.

اعالمیه ای مهم در هفته “س را میتوان در توییت های سرمایه داران بزرگ یا صاحبان پروژه دید. برای مثال: نمونه هایی از سواستفاده از این تر
 ”مشارکت با یک بانک بزرگ به زودی اعالم می شود.“یا ” آینده منتشر میشود 

سرمایه گذاران را ” ا نخرید پشیمان می شویدر کویناگر این “سو استفاده می کنند و با گفتن جمله هایی مانند  FOMOها از  Shillبسیاری از 
سر و صدای اضافی را نادیده بگیرید و حقایق را تجزیه و تحلیل کنید. تصمیمات سرمایه گذاری باید  ترغیب به خریدهای غیر منطقی میکنند.

 مبتنی بر منطق باشد و نه از روی احساسات.

 

 می شوید FUDدرگیر . ٣٣

FUD نان و شک است. هدف به معنا ی ترس، عدم اطمیFUD .این است که شما را وادار به فروش کند، نه خرید 

غییر بنابراین، اگر شیلر ها بخواهند با قیمت کمتری یک کوین را بخرند، شروع به انتشار اخبار بد درباره آسیب پذیری های امنیتی، هک شدن، ت
 را بفروشند و اعتماد خود به آن پروژه را از دست بدهند. تیم یا هر چیز دیگری می کنند تا باعث شوند مردم به سرعت کوین

انگیزه های آنها را بفهمید و بر پایه احساسات رفتار نکنید. تصمیم گیری از روی احساس یکی از مهم ترین اشتباهات  تا از منطق استفاده کنید
 رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال است.

 

 با وحشت می فروشید. ٣۴

، دلیل ساده دیگری که مردم کوین هایشان را می فروشند این است که قیمت به سرعت کاهش می یابد. اما به این معنی نیست FUDعالوه بر 
 که افت بیشتری خواهد داشت.

 صحبت کنید. هنگام افت قیمت با عجله نفروشید. یک فنجان قهوه بنوشید، با دوستان خود که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردند،

در کل، احساسات خود را کنترل کنید و راجع به هر تصمیمی دقیق فکر کنید. فراموش نکنید که این یک بازار بی ثبات است و شما باید برای 
 خسارت های قابل توجه آماده باشید.
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 گول تبلیغات رسانه ای را می خورید. ٣۵

 غالباً تهدیدآمیز منتشر می کنند.سایت های خبری بزرگ گاهی اوقات اخبار بسیار منفی و 

 …یا  این اخبار ممکن است در مورد ممنوعیت استفاده از رمزارز در یک کشور باشد، یا این که چرا وال استریت نمی خواهد وارد این بازار شود و

در تریدر  FUDل و حتی گاهی ایجاد بسیاری از این مقاالت خبری برای جذب کلیک، ایجاد جنجا عناوین فریبنده پایه و اساس تبلیغات هستند.
 ها نوشته می شوند. این نوع محتوا معموال بسیار اغراق امیز هستند.

یک سبک دیگر از محتوا که می تواند شما را گول بزند، محتوای اسپانسر شده است. وب سایت ها و رسانه هایی که به آنها اطمینان دارید 
محتوای اسپانسر شده خوب است تا زمانی که به وضوح ذکر شود که برای تولید این  لیغ میکنند.محصوالت را به علت پولی که گرفته اند تب

محتوا پول گرفته شده است. بسیاری اوقات، محتوای اسپانسر شده دقیقاً مانند محتوای عادی منتشر می شود، که می تواند فریب دهنده 
 باشد.

 

 ویداز نظر عاطفی به کوین های خود وابسته می ش. ٣۶

و بسیاری از سرمایه گذاران از نظر احساسی به سرمایه گذاری های خود وابسته می شوند. آنها به سرمایه گذاری های خود ایمان زیادی دارند 
 از فکر فروش قبل از دامپ (سقوط) بعدی فرار میکنند.

آن سرمایه گذاری کرده اند، توسط تیم کنار گذاشته شده ند و پروژه ای که در هستدر ضرر   ٪٩۵که ی وچود دارند ارز دیجیتال انسرمایه گذار
د نمی خواهو  و یا از صرافی حذف شده است، اما آنها هنوز هم نمی فروشند زیرا به طرز غیر منطقی اعتقاد دارند که قیمت باز خواهد گشت

 براساس منطق سرمایه گذاری کنید.از نظر عاطفی به کوین های خود وابسته نشوید. همیشه اعتراف کند که اشتباه کرده است . 

 

 صبر ندارید. ٣٧

 زیرا سرمایه گذاران حرفه ای و ثروتمند صبور هستند. ،صبور باشید 

سرمایه و صبر کافی برای منتظر ” نهنگ ها“ممکن است شما بابت پیدا نکردن فرصت بزرگ بعدی سرمایه گذاری احساس ناامیدی کنید، اما 
 ا به راحتی می توانند سال ها با ضرر در بازار نزولی بمانند.فرصت مناسب ماندن دارند. آنه

اگر  به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ثروتمند می توانند برای چندین سال ضرر کنند تا هادلر(سرمایه گذاران بلند مدت) ضعیف را از بین ببرند.
 ت نامناسب خرید خواهید کرد.از صبر و دانش کافی در این زمینه برخوردار نیستید، همیشه در زمان و قیم

 اگر شما به حد کافی صبور باشید و حاظر باشید حتی چند سال صبر کنید تا بازار نزولی تمام شود سود مناسبی کسب می کنید.

 

 همیشه بی قرار هستید. ٣٨ 

  به یاد داشته باشید که آرام و ریلکس باشید.

دادنش راحت باشید بنابراین از این فرصت لذت ببرید. اجازه ندهید که مطبوعات یا خبرهای باید مبلغی را سرمایه گذاری کنید که با از دست 
هر از گاهی از این  بزرگ آرامش شما را تحت الشعاع قرار دهند.اگر اجازه دهید انرژی منفی به شما برسد، احتماال تصمیمات ضعیفی می گیرید.

 .بازار جدا شوید و استراحت کنید تا سرحال بمانید
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 شما دینامیک بازار را درک نمی کنید. ٣٩

از نقدینگی بازار رمزارزها را تشکیل می دهد. هزاران آلت کوین(رمزارز هایی به جز بیت کوین) وجود دارد، و آنها با  ٪۵٠-۴٠بیت کوین فقط 
ف و پرهزینه شود. کسانی که ترید عدم درک این کوریلیشن می تواند منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعی بیت کوین کوریلیشن دارند.

 ارزهای دیجیتال می کنند این پویایی ها را مانند کف دست خود بلدند.

 برای چگونگی تأثیر بیت کوین و آلت کوین ها روی یکدیگر سه حالت وجود دارد:

شاهد این  ٢٠١٨هد داشت. ما در سال کل بازار نزولی است: در چنین حالتی، بیت کوین اغلب نسبت به سایر کوین ها مقاومت بیشتری خوا. ١
 درصد افت قیمت داشت. ٨٠درصد کاهش یافتند، در حالی که بیت کوین  ٩۵نوع از بازار بودیم. آلت کوین ها حدود 

پایدار باقی می ماند یا پایین می رود. ما این موضوع را در  altcoinتسلط بیت کوین بر بازار: قیمت بیت کوین به شدت افزایش می یابد، اما . ٢
 شاهد بودیم. ٢٠١٧نوامبر  – ٢٠١٧سپتامبر 

ر تسلط آلت کوین بر بازار: بیت کوین بتدریج باال می رود و آلت کوین ها به طور قابل توجهی در قیمت افزایش می یابد. ما این موضوع را د. ٣
 شاهد بودیم. ٢٠١٧دسامبر سال 

مشاهده کرد. وقت بگذارید و به بازه های زمانی مختلف نگاه کنید  coinmarketcap.comه این بازه های زمانی را می توان با استفاده از هم
 تا به شما در پیش بینی بهتر بازار آینده کمک کند!

ایش دهید. از طرف دیگر، اگر فکر می کنید بازار رو راهنما: اگر فکر می کنید بازار برای صعود آماده است، مقدار آلت کوین های سبد خود را افز
 های خود را با بیت کوین یا حتی بهتر از آن با ارز های فیات (مانند دالر) یا استیبل کوین ها تعویض کنید.  altcoinبه زوال است، 

 

 ها شرکت نمی کنید. AirDropدر . ۴٠

Airdrop .ها در واقع پول رایگان با تالش بسیار کم هستند 

 بسیاری از مواقع، پروژه های جدید به عنوان یک استراتژی بازاریابی برای افزایش آگاهی مردم، کوین خود را ایردراپ میکنند.

 ز به هیچ کاری نیست.را بگیرید ولی گاهی اوقات هم نیا AirDropگاهی اوقات الزم است تا در سایت شرکت ها ثبت نام کنید تا 

 های بعدی آگاهی داشته باشید. AirDropرا چک کنید تا از  AirDrop Alertوبسایت 

 

 ها شرکت نمی کنید Forkدر . ۴١

 هاردفورک ها از دیدگاه یک سرمایه گذار شبیه ایردراپ است: پول رایگان! بیشتر سرمایه گذارانی را که می شناسم از این فرصت های پر سود
 ندارند.آگاهی 

Bitcoin Cash  بیت  ١نمونه ای از یک هارد فورک بیت کوین است که در آن همه دارندگان بیت کوین به ازای هر بیت کوین در کیف پول خود
دالر معامله می شود، بنابراین این کوین هایی را که می توانید به صورت  ۵٠٠ یا ۴۵٠با قیمتی حدود  BCHکوین کش دریافت می کردند. 

 رایگان دریافت کنید، ارزان نیستند.

 فقط مطمئن شوید که کیف پولتان از هارد فورک پشتیبانی می کند. به همین سادگی!

 استفاده کنید تا راجع به هارد فورک های بعدی اطالع داشته باشید. CoinsCalendarاز 
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 شما از بهترین ابزارهای موجود استفاده نمی کنید. ۴٢

 مملو از افراد خالق و زحمتکش است که محصوالت و خدمات مفید را ارائه می دهند. cryptocurrencyصنعت 

ی ارز دیجیتال  را تهیه های سرمایه گذار تنها به خودتان متکی نباشید، از تمام ابزارهایی که در اختیار دارید استفاده کنید تا بهترین استراتژی
   کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

 

۴٣ .USDT می دارید نگه 

Tether یا ،USDT یک ،stablecoin .است که یک دالر ارزش دارد و به ازای هر تتر موجود یک دالر در حساب بانکی وجود دارد 

یک ارز دیجیتال دیگر و انتقال آن به صرفه تر است اما وقت بیشتری اگر می خواهید مبلغی را به صرافی دیگر منتقل کنید، تبدیل کردن تتر به 
 گیرد.ممکن است بهم 

 ، تتر را برای مدت طوالنی نگه ندارید.استبرای معامالت کوتاه مدت  USDTورود به پوزیشن های 

 

 شایعات را نمی خرید. ۴۴

 ”بفروش.شایعه را بخر، اخبار را “یک ضرب المثل وجود دارد که می گوید، 

د غالباً، پروژه های کریپتوکارنسی کوین خود را قبل از کامل شدن محصول نهایی راه اندازی می کنند. این موضوع باعث ایجاد شایعاتی می شو
اضافه مانند این که محصول آنها در چه زمانی تکمیل می شود ، کدام شرکت ها با آنها شریک خواهند شد و کدام یک از صرافی ها این کوین را 

 می کند.

 معموال این شایعات باعث ایجاد هیجان می شوند. هیجان می تواند به حدی باشد که وقتی خبر واقعی منتشر می شود، قیمت کاهش می یابد.

با تیم سازنده این کوین وجود داشت. همزمان با  John McAfeeاست که شایعات زیادی پیرامون احتمال همکاری  Vergeیک نمونه پروژه 
 شایعات قیمت به طرز چشمگیری رشد کرد و افرادی که زود وارد شده بودند از بهترین سرمایه گذاری های زندگی خود را انجام دادند.

 

 اخبار را میخرید. ۴۶

اساس شایعات از طرف دیگر، هنگامی که این اخبار منتشر می شود، آن کوین را خریداری نکنید چون احتماال خیلی دیر شده است. افرادی که بر 
 خریداری کرده اند در اینجا کوین های خود را می فروشند.

 .منتشر شد، قیمت آن به شدت کاهش یافت Vergeوقتی اخبار واقعی در مورد 

تی خبر بنابراین، به جای اینکه در زمان انتشار خبر کوین بخرید، کمی ریسک کنید و بر اساس شایعه بخرید، منتظر بمانید تا حباب رشد کند و وق
 منتشر شد، بفروشید.

 

 نمودار خوانی را بلد نیستید. ۴٧

یکال پس از درک برخی موارد اساسی مانند عرضه و تقاضا، باید یاد بگیرید که چگونه یک نمودار را تحلیل کنید. به این کار اصطالحا تحلیل تکن
 می گویند.
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یل داده های تاریخی بازار، آینده را بهتر پیش بینی کنید. هنگامی که بازارها تحلیل تکنیکال علمی است که به شما کمک می کند با تجزیه و تحل
 در حال چرخش هستند و یا اگر کوین ها به درستی قیمت گذاری نشده اند، متوجه این موضوعات می شوید.

 این علم بسیار مفید، پایه و اساس استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال بسیاری از افراد است.

ن نحوه خواندن نمودارها می تواند شما را نسبت به کسانی که تحلیل تکنیکال بلد نیستند جلو بیندازد و بسیار سودده باشد. اما در دانست
 صورتی که تحلیل بازار ارز با نادیده بگیرید، یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال را انجام داده اید.

 

 زارهای صعودی آماده نیستیدبرای با. ۴٨

درصدی قیمت بیت کوین نابود شده است؟ البته که  ۴٠آیا شما اعتقاد دارید که بازار از بین رفته است و کل بازار رمز ارزها فقط به دلیل سقوط 
 نه. این چرخه ها اتفاق می افتد، بنابراین نترسید که بر خالف دیگران رفتار کنید.

 د سرمایه خود را آماده نگه داریم تا در صورت شروع روند صعودی با بازار همراه شویم.در بازار های نزولی بای

(ترس از داست دادن فرصت) نداشته باشید! به طور کلی، بازار نزولی می تواند بیش از یک سال ادامه داشته باشد. اگر زود  FOMOاما 
نزولی به شما زمان زیادی را برای تحقیق راجب آلت کوین های باارزش می دهند.  بازارهای بخرید، در نهایت پول زیادی را از دست خواهید داد.

 پس قبل از شروع صعود بازار تحقیقات خود را انجام دهید.

 

 شما به عقاید بازار توجه نمی کنید. ۴٩

شید، سایر سرمایه گذاران ممکن است در حالی که ممکن است شما به زودی انتظار یک بازار صعودی داشته باشید یا به یک رمزارز خوش بین با
 نظر مخالفی داشته باشند.

 به همین دلیل است که گوش دادن به عقاید سایر سرمایه گذاران در صنعت بسیار مهم است. اگر این کار را نکنید، ممکن است بازار نزولی یا
 صعودی بعدی را از دست بدهید.

اینفلوئنسر ها یا رسانه ها. شما می توانید این کار را با پیوستن و مشارکت فعاالنه در برخی  نظرات سایر سرمایه گذاران را بخوانید. نه نظرات
 را بخوانید) ٢٨از بهترین انجمن های کریپتوکارنسی انجام دهید (اشتباه شماره 

تبدیل می کنند و هر یک از آنها برای تعیین از ابزارها استفاده کنید. این ابزارها اطالعات را از وب استخراج کرده و آن ها را به معیارهای عملی 
و شبکه های  Google Trendsداده های مربوط به حجم معامالت،  Alternative.meاعتقادات از عوامل مختلفی استفاده می کنند. برای مثال، 

 اجتماعی را نشان می دهد.

 زار است.به یاد داشته باشید که این اعتقادات فقط یکی از شاخص های حرکت بعدی با

 

 فقط در بازار رمزارز ها سرمایه گذاری می کنید. ۵٠

 عاقالنه است که سبد سرمایه گذاری های خود را نه تنها با ارزهای دیجیتال، بلکه با سهام، مسکن طال و دارایی های دیگر متنوع کنید.

سرمایه خود را درون  ٪١۵بورس اوراق بهادار بازاری مطمئن تری نسبت به کریپتو کارنسی ها دارد، بنابراین اگر می خواهید محافظه کار باشید، 
 سهام های مطمئن خریداری کنید.را در بازارهای مطمئن تر سرمایه گذاری یا بازار رمز ارزها قرار دهید و با پول باقی مانده 
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 : ما وضعیت مالی شما را نمی دانیم و مشاور مالی هم نیستیم. مسئولیتسلب 

 » فرصت های سرمایه گذاری بسیاری وجود دارد پس نترسید و آن ها را امتحان کنید« 

ی می شوید که کدام اشتباه در لیست، مانع از سوددهی بیشتر شما شده است؟ کدام یک را دوباره و دوباره تکرار میکنید؟ آیا مرتکب اشتباهات
 به اشتراک بگذارید. با ماذکر نشده است؟ 
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