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oدکتر محمد نظیفی:مدیر کسب وکارهای نوآورانه
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چشماندازما؛
کسبجایگاهیکیاز

ورسهگروهمالیبرترکش

www.etavanafarin.ir: وب سایت
021-66527013-66527012: امور سهام

021-54708090: تلفن

www.armoonbourse.ir: وب سایت
www.armoonregister.ir: افتتاح حساب آنالین

021-54708888: تلفن

www.mehreganfund.ir: وب سایت
021-66531554: دورنگار

021-54708000: تلفن





بازار در هفته گذشتهفهرست

اخبار و رویدادهای مهم

های اولیهعرضه

تحلیل داده های شبکه و بازار

کریپتو در بازار سرمایه جهان

های اجتماعیرمزارزها در رسانه

تحلیل تکنیکال
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هبازاردرهفتهگذشت
درفروشازموجیدیگربارآمریکا،تورمگزارشانتشاربا

دربرایکشوراینتورماگرچه.افتادراهبهریسکیبازارهای
متورنرخ)هستهتورمافزایشامابود،کاهشینیزماهاین

بموج،(خوراکیموادوانرژیقیمتتغییراتاحتساببدون
فدرالآتیجلسهدربهرهنرخافزایشبرایکافیبهانهکهشد
.شودفراهمرزرو

گردیباربیت کوینقیمتکهشدموجبفروشموجاین
نایپیدرنیزبیت کوینسلطه.شوددالریهزار19کانالوارد
رمزارزاینقیمتکلدرورسیددرصد39.6بهفروشفشار
.استداشتهکاهشدرصد13گذشتههفتهطی

20محدودهدرهمچنانبازاردرطمعوترسشاخص
رنظبه.استنداشتهچندانیتغییروماندهباقیواحدی
هشدحمایتخوبیبهکنونیمحدودهدرقیمتکهمی رسد

موجآمریکا،بهرهنرخافزایشصورتدرنیستمشخصاما
.باشدقدرتمندچقدربعدیفروش

شاخص ترس و طمع

24

رمزارزهاارزش کل بازار 

میلیارد دالر

درصد تغییر قیمت 
بیت کوین
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(میلیون دالر)حجم معامالت بیت کوین در صرافی ها 
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ازبازارچکیدهای
هفتهچندانرمزارزهابازاربرایهفتهاین
ینزولسیررمزارزهاازبسیاریونبودمثبتی
رمزارزتنهامیانایندر.کردندطیراقیمتی
CHZدرصد21باوداشترقمیدورشد

جدولاولجایگاهدرقیمتافزایش
.ایستادرمزارزهاپربازدهترین

کهداردقرارALGOرمزارزبعدیجایگاهدر
.استداشتهرشددرصد6تنها

باRVNقیمت،افتبیشترینبخشدراما
قراراولجایگاهدرقیمتکاهشدرصد36

34باLUNAهمآنازپسواستگرفته
.داردقرارقیمتافتدرصد

جدولدرراخودجایگاههمکالسیکاتریوم
ستدازسالابتدایازبازدهیمیزانبیشترین

.داد
ارزشبهمعامالتحجمنسبتجدولدر
برابری1.4معامالتحجمبالوناتوکنبازار،

.داردقراربازارارزشبهنسبت

رمزارز برتر5ارزش بازار 

(میلیارد دالر)ارزش  نماد

370 BTC

165 ETH

67 USDT

50 USDC

43 BNB

بیشترین بازدهی از ابتدای سال

بازدهی نماد

28% TWT

23% LEO

نسبت حجم معامالت به ارزش بازار

نسبت نماد

1.4 LUNA

0.79 USDT

0.59 CHZ

0.44 BUSD

0.44 LUNC

بیشترین رشد قیمت
(بین صد رمزارز برتر از لحاظ ارزش بازاری)

درصد نماد

21% CHZ

6% ALGO

5% XRP

2% APE

1% CEL

بیشترین افت قیمت
(بین صد رمزارز برتر از لحاظ ارزش بازاری)

درصد نماد

36% RVN

34% LUNA

22% GNO

22% ETC

22% EOS

سلطه بازار
(بین صد رمزارز برتر از لحاظ ارزش بازاری)

درصد نماد

39.6% BTC

17.71% ETH

7.27% USDT

5.37% USDC

4.64% BNB
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مقایسهروندبازارهایموازیمنتخب

S&P 500 بیت کوینقیمت اتریومقیمت

طالاونسقیمت قیمت نقرهنفت برنت
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ترینها

وکن هاحوزه برتر بالکچین با بیشترین بازدهی ت5وکن هاحوزه برتر بالکچین با کمترین بازدهی تDeFi5توکن با بیشترین بازدهی در حوزه 5

Privacyتوکن با بیشترین بازدهی در حوزه Storage5توکن با بیشترین بازدهی در حوزه NFT5توکن با بیشترین بازدهی در حوزه 5

اولجایگاهدر.باشندداشتهمثبتبازدهرمزارزهاازگروهسهتنهاکهشدباعثنیزموضوعهمین.نبودخوبیهفتهرمزارزهابازاربرایهفتهاینشد،اشارهپیشترکههمانطور
شاخصتوکنهایدیگر،سمتدر.استکردهثبترادرصدی4بازدهHarmonyاکوسیستمهمآنازپس.داردقراردرصدی5بازدهیباAlgorandاکوسیستمجدول،این

DeFiدادنددستازراخودارزشازدرصد21حدودوداشتهراافتبیشترین.

7%

ALPACA

21%
20%

18% 18% 18%

5.0%
4.0%

3.0%

29%
23% 22% 22% 21%

WNK RBLS GODS CHZ BWO

12%
10% 9%

UPR XPX CLS

110%

47% 36%
15% 9%

ZCL PIVX XWP MSR NAV

Prediction
indexAlgorand

Ecosystem
Harmony

Ecosystem
DeFi
index

Eth 2.0
Staking

Liquid
Staking

AnalyticsMove
to earn



10

رویدادهایمهم
تاریخ توکن رویداد ردیف

سپتامبر21 EOS فورک 1

سپتامبر22 ADA Vasilهاردفورک  2

میزان جذب سرمایه تاریخ پایان دسته بندی نام پروژه

50،000،000$ 2022سپتامبر 13 Platform Bnext

7،500،000$ 2022سپتامبر 19 Platform ITSBLOC

2،840،000$ 2022سپتامبر 14 Gaming Ookeenga

ICOداشته اندراسرمایهجذبمیزانبیشترینگذشت،کههفته ایدرزیرهای:
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اخبارمهم

اتریومموفقرسانیروزبه
بالکپسایناز.شدانجامموفقیتبااتریوم((Mergeادغامموردانتظاربه روزرسانیقبلهفته ی

وکرددخواهاستفادهسهاماثباتبرمبتنیمدلازکار،اثباتاجماعمکانیسمجایبهاتریومچین
.داشتنخواهندشبکهاینتراکنش هایتأییدیابالک هااستخراجدرنقشیدیگرماینرها

شروع پیش آزمایش رمز ریال
رمزریال،آزمایشازپیشمرحلهکهکرداعالمبه تازگیایران،مرکزیبانکرئیس کلصالح آبادی،علی

آغازهفروشگادووملیوملتبانکدوهمکاریباکهاستهفتهیکایران،ملیدیجیتالارزپروژه
دروگرفتهقرارافرادازمحدودیتعداداختیاردرریالرمزتومانمیلیارد1مرحلهایندر.استشده

.شدخواهدگسترده ترآزمایشاینشهریورپایانتافنی،مشکلوجودعدمصورت

همکاری برند استارباکس با شبکه پالیگان
مفراهراامکاناینآمریکادرخودوفادارمشتریانبرایکهاستکردهاعالماستارباکسشرکت
.کننداریخریدغیرمثلیتوکن هایشکلبهرادیجیتالیکلکسیونیتمبرهایبتوانندتامی کند

آن هاشارزومی شودتأییدپالیگانتوسطبالک چینرویمجموعهاینازدیجیتالتمبرهرمالکیت
نیزشدهگرفتهنظردرپاداشاستارباکس،اعالمطبق.شدخواهدتعیینآن هاکمیابیاساسبرنیز

رویدادهایبهدسترسیتااسپرسوساختآموزشمجازیکالسدرشرکتچونمواردیشامل
.می شودکاستاریکادراستارباکسقهوهمزرعهبهسفرواختصاصی
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اخبارمهم

کریپتوبازاردرنظارتیاختیاراتافزایشدنبالبهCFTCکمیسیون
اختیاراتافزایشدنبالبهاینکهاعالمضمن(CFTC)آمریکادرکاالآتیمعامالتکمیسیونرئیس

وارنددراکامودیتی هاویژگی هایدیجیتالدارایی هایازبسیاریکهکردهاعالماستکمیسیوناین
دیلتبدیجیتالداراییکاالهایبازاربرایمناسبیکنندهتنظیمبهراآنCFTCتجربهوتخصص

دیجیتالدارایی هایبهمربوطپرونده60تقریباCFTC،2014سالازکهدادادامههمچنیناو.می کند
استدادهتشکیل

همکاری شرکت آمازون در توسعه یوروی دیجیتال
رده شرکت مشارکت کننده در توسعه نمونه اولیهه یهوروی دیجیتهال را انتخهاب که۵بانک مرکزی اروپا 

هریک از این شرکت ها نقهش مختلفهی. است که در میان آن ها نام شرکت آمازون به چشم می خورد
تجهارت در توسعه این نمونه اولیه ایفا می کنند و در این میان، آمازون مسئولیت توسعه پرداخت های

وسهعه از سهایر مشهارکت کنندگان در ت. الکترونیک را برای پروژه یوروی دیجیتال برعهده خواهد داشت
دمات پرداخهت شرکت فرانسوی خ،نمونه اولیه یوروی دیجیتال می توان به بانک اسپانیایی کاشا بنک

.اشاره کردیوروپین پیمنت اینیشیتیو و شرکت ایتالیایی فناوری پرداخت نکسی،ورلدالین
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ربرتاولیههایعرضه
:پروژه های زیر با امتیاز مناسب در حال عرضه هستند

WeSendit نام توکن

Private Community Sale مرحله عرضه

2022اکتبر 31 تاریخ اتمام عرضه

سوئیس کشور

Shopayment نام توکن

Presale مرحله عرضه

2022اکتبر 10 تاریخ اتمام عرضه

سنگاپور کشور

Metacoms نام توکن

ICO مرحله عرضه

2022نوامبر 10 تاریخ اتمام عرضه

استونی کشور

NavC Token نام توکن

ICO مرحله عرضه

2022اکتبر 5 تاریخ اتمام عرضه

استرالیا کشور
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زارشبکهوبادادههایتحلیل
oنیستخوبچندانبازاروشبکهداده هایشرایط.

oینزولجدیدآدرس هایتعدادروندولیگرفتهقرارخنثیروندیدرفعالآدرس هایتعداد
.است

oستاآنبیانگرتراکنش هااندازهولیکردهحفظراخودصعودیشیبتراکنش هاتعداد
.استحرکتدرخردابعادسمتبهمعامالتکه

oرودوگرفتنشدتدیگر،طرفازاماداشتهافزایشنیزصرافی هابهبیت کوینورودی
افظتمحفعلیمحدوده هایدرکوینبیتقیمتازمی تواندصرافی هابهکویناستیبل

.کند
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هبیتکویندرهفتهگذشتهایتراکنشتعدادواندازه
قیمتکاهشبا:بیتکوینفعالآدرسهایمیزان

هب.استیافتهکاهشنیزفعالآدرسهایتعدادبیتکوین،
شکاههمبازقیمتروپیششرایطبهتوجهبامیرسدنظر
.یابد

آدرسهای
(عدد)فعال

ینبیت کوشبکهجدیدآدرس هایبیتکوینجدیدآدرسهای
انجریورودکاهشازنشانکهداشتهقرارنزولیمسیردرنیز

.داردبازاربهتازهپول
آدرسهای

(عدد)جدید

قیمت
(هزاردالر)

931,526

919,702

396,146

410,352

$21,542
$19,563

21-Aug 25-Aug 29-Aug 2-Sep 6-Sep 10-Sep 14-Sep 18-Sep
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بیتکویندرهفتهگذشتههایتراکنشتعدادواندازه
افزایشحالدربیت کوینشبکهتراکنش هایتعداد:شبکهتراکنشهایتعدادت

درندگانفروشتعدادکهکرداستنباطاینطورمی توانقیمت،افتبهتوجهبا.است
.استافزایشحالدربازار

شیبردنیزتراکنش هااندازهبیت کوین،قیمتافتبا:تراکنشهااندازهمیانگین
.ستاخردترمعامالتسمتبهآن ِچینمعامالتحرکتبیانگروگرفتهقرارنزولی

ظارانتمی توانباشیمشاخصاینناگهانیافزایششاهدآتیروزهایدرچنانچه
.بزنندفروشبهدستنهنگ هاکهداشت

253
258$22

$20

$15

$19

$23

220

230

240

250

260

270

21-Aug 25-Aug 29-Aug 2-Sep 6-Sep 10-Sep 14-Sep 18-Sep

الر
 د

زار
دده
 ع

زار
ه

تعداد تراکنش های بیت کوین

تعداد تراکنش ها قیمت

696

678
$21

$20

$15

$19

$23

650

660

670

680

690

700

21-Aug 25-Aug 29-Aug 2-Sep 6-Sep 10-Sep 14-Sep 18-Sep

الر
 د

زار
ه

میانگین اندازه تراکنش های بیت کوین
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وضعیتخالصجریانورودی

دالرمیلیاردیکبهنزدیکولیبوده،زیادصرافیهابهبیتکوینورودیگرچه
تمحافظآتیروزهایدررمزارزاینقیمتازمیتواندکهشدهبازارواردنیزاستیبلکوین

.کند

زیادینقدینگیکهشدصرافیهاواردبیتکوینهزار33حدودبیتکوینقیمتافتبا
رسازخطرمزارزاینبرایمیتواندآتیروزهایدرنقدینگیاین.کردایجادبیتکوینبرایرا

.باشد

270

-158
-89

-14 -45 -22

-180

29

-106

542

2 14

-1

482

خالص جریان ورودی استیبل کوین صرافی ها
(میلیون دالر)

1789

-10188

1476

7133

2508

-411

1838

33606

-10

-9469-7432

2686

-1110
-6942

خالص جریان ورودی بیت کوین صرافی ها
(عدد بیت کوین)
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موجودیکیفپولهایباارزش
:ن سهم را دارندهای زیر بیشتریها، توکندر بین صد کیف پول برتر در شبکه بایننس اسمارت چین و اتریوم از نظر ارزش دارایی

.توکن با بیشترین سهم وارد شد5با افزایش سهم در شبکه بایننس اسمارت چین، به جمع USDCدر هفته گذشته استیبل کوین 
.ی باشدگذشته مهفته یمیزان تغییرات نسبت به دو نشان دهنده یاعداد داخل پرانتز *

(+1.05%)
48،335،342$

ETH LYO USDT BUSDUSDC

(+2.03%)
55،696،744$

(+0.54%)
123،924،882$

(-1.53%) 
356،912،508$27،041،123$

(-0.4%)
101،887،337$

WBTC SHIBA USDT USDCstETH

(-0.53%)
127،185،426$

(+1.7%)
589،375،374$

(+2.65%)
722،332،744$

(-1.86%)
236،161،289$

BNB CHAIN
ETHEREUM
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مقایسهروندقیمتونرخفایندینگ

روندنرخ
فاندینگ

(درصد)

ستقراضیاخریدموقعیت هایاززیادیانتظارنمی توانهفته،پایانیروزهایدرآننزولبهتوجهبااماشدهواردمثبتناحیهبههمبیت کوینریتفاندینگ
.داشت

قیمت
(هزاردالر)

-0.0053%
0.0013%

$21,542 $19,563

21-Aug 25-Aug 29-Aug 2-Sep 6-Sep 10-Sep 14-Sep 18-Sep
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ههایبیتکویندرهفتهگذشتتعدادواندازهتراکنش
ایطشردربیت کوینشبکهکارمزد:شبکهکارمزدهایمیانگین

.نمی شوددیدهآندرخاصینکتهومی بردسربهعادی متوسط
هزار)کارمزد

(ساتوشی

ندرویکهمشبکهپردازشتوانشاخص:شبکهپردازشتوان
دروینبیت کشبکهسالمتازنشانکهکردهطیرامعمولینسبتا

.داردفعلیشرایط

توانپردازش
شبکه

(اگزاهش)

قیمت
(هزاردالر)

4 6

211

246

$21,542

$19,563

21-Aug 25-Aug 29-Aug 2-Sep 6-Sep 10-Sep 14-Sep 18-Sep



کریپتودربازارسرمایهجهان
شاخصهایکریپتودربازارسرمایهدرجهان

جریاننقدینگیمحصوالتسرمایهگذاریداراییهایدیجیتال
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نشاخصهایکریپتودربازارسرمایهدرجها

وزن عنوان

69.88% بیت کوین

27.08% اتریوم

0.65% الیت کوین

0.44% چین لینک

0.42% پولکادات

0.38% بیت کوین کش

0.34% استالر

0.27% یونی سواپ

0.21% اکسی اینفینیتی

0.17% سند باکس

0.16% فایل کوین

NCIدارایی های فعلی شاخص 

ایارزهانواعازسبدیقیمتیعملکردبلومبرگونزدککریپتویشاخصدو•
وارزیابیدوره ایصورتبهنیزارزهااینلیستکهمی دهندنشانرادیجیتال

.می شودرسانیروزبه
اینضعیف ترعملکردباعثاتریومقیمتافت،BGCIوNCIشاخصدر•

.استشدهکوینبیتبهنسبتشاخص ها

وزن عنوان

30.00% بیت کوین

30.00% اتریوم

14.14% ریپل

10.65% بیت کوین کش

6.11% ایاس

3.77% الیت کوین

1.67% دش

1.66% مونرو

1.00% اتریوم کالسیک

1.00% زی کش

BGCIدارایی های فعلی شاخص 

900

1,200

1,500

1,800

22-Aug 27-Aug 1-Sep 6-Sep 11-Sep 16-Sep

600

900

1,200

1,500

22-Aug 27-Aug 1-Sep 6-Sep 11-Sep 16-Sep

شاخص کریپتو نزدک

شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ

NCIبازده هفتگی 

درصد

BGCIبازده هفتگی 

درصد

قیمت بیت کوین درصد تغییر قیمت 
بیت کوین

درصد

$21,542
$19,563

$15,000

$20,000

$25,000

21-Aug 25-Aug 29-Aug 2-Sep 6-Sep 10-Sep 14-Sep 18-Sep
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جریاننقدینگیمحصوالتسرمایهگذاریداراییهایدیجیتال

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی سرمایه گذارنهاد

17،632 37- - - Grayscale

1،356 407- 21.3- 15.8- CoinShares XBT

368 244 4.9 2.1 CoinShares Physical 

1،008 133 3.9 0.6 21Shares

711 296 7.7 13.7 ProShares

656 84 0.1 0.1- Purpose

560 524- 70.0- 11.3- 3iQ

570 32- 2.1 0.2- CI Investment

4،036 656 10.4 18.2 Other

26،896 414 62.3- 7.3 جمع

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی دیجیتالدارایی های

16،649 259.2 7.9- 17.4 بیت کوین

6،690 375.8- 77.1- 15.4- اتریوم

2،591 224.1 1.9 1.0 ترکیبیدارایی

293 23.0- 1.1- - بایننس

169 123.6 18.1 2.6 وینفروش استقراضی بیت ک

92 2.8 - - الیت کوین

91 115.6 1.9 1.4 سوالنا

60 3.6- - - ترون

36 14.3 0.6 0.1 کاردانو

31 8.5 0.5 0.3 ریپل

195 68 0.9 0.2- سایر

26،896 414 62.3- 7.3 جمع

(میلیون دالر)جریان نقدینگی بر حسب نوع دارایی ها(میلیون دالر)جریان نقدینگی بر حسب نهاد سرمایه گذار

هفتهدردیجیتالدارایی هایگذاریسرمایهابزارهای•
وبودندسرمایهدالرمیلیون7ورودشاهدگذشته
.تندداشهمراهبهرامنفیومثبتاحساساتازترکیبی

واآمریکدرسرمایهورودبیشترینجغرافیایی،نظراز•
.خوردرقمدالرمیلیون11و14ترتیببهباآلمان

بهترتیببهسرمایهخروجکاناداوسوئددرکهدرحالی
.افتاداتفاقدالرمیلیون4.2و16میزان

انگرنشاتریومرسانیروزبهازپسنقدینگیجریان های•
هطوریکبهاست؛گذارانسرمایهمیاناحتیاطادامه ی

ازسرمایهدالرمیلیون15متوالی،هفته یچهارمیندر
دمی دهنشانتحقیقاتاگرچه.استشدهخارجاتریوم

رایخوبمشارکتاتریومشبکهدراعتباردهندهنودهای
.داده اندنشانخودازکارشروعدر

دشاهسرمایه،خروجهفتهپنجازپسهمکوینبیت•
در.بودهفتهایندرسرمایهوروددالرمیلیون17

2.6کوینبیتاستقراضیفروشیابزارهایحالیکه
.کردندتجربهراسرمایهوروددالرمیلیون

بازاردرترکیبیدارایی هایدرگذاریسرمایهابزارهای•
وداشتندسرمایهخروجهفتهچندتنها2022نزولی

هبمیالدیسالابتدایازآن هابهسرمایهورودمجموع
.می رسددالرمیلیون224

هفته

الر
 د

ون
یلی

م



اجتماعیشبکههای
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اجتماعیوبازارهایشبکه
شبکه های اجتماعیاینفلوئنسرهایاز محتوای ارائه شده ارزهاسهم رمز 

؟بردهاندبیشترنامارزهاییگذشته،ازچهرمزهفتهیبرتردرتوییتریاینفلوئنسرسه

BSCDaily
(@bsc_daily)پنکیک سواپ

8%
فلوکی اینو

6%
ونوس

6%
وای

6%
دسیدیفای فان

5%

Cointelegraph
(@Cointelegraph)اتریوم

42%
بیت کوین

40%
دوج کوین

4%
آلگورند

2%
مونرو

2%

CoinDesk
(@CoinDesk)اتریوم

42%
بیت کوین

35%
سوالنا

4%
متیک

3%
مونرو

1%
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رمزارزها( Social Engagement)سطحتعاملاجتماعی
.شدمیباذیلشرحبهاجتماعیشبکههایدرتعاملمیزاننظرازبرترارزرمز10
تخراجاسگذشتههفتهیدراخبارواجتماعیشبکههایرصداساسبراطالعاتاین
.استشده

دهشمشخصنموداردرکهنسبتیبهزیرکلیدواژههایگذشت،کههفتهایدر
قبلیهیهفتبهنسبتنیزتغییراتدرصد.شدهاندجستجوایرانیانتوسطاست،
.استشدهحساب

میزانجستجویهریکازانواعداراییها

بیت کوین

اتریوم

تتر لیز
چی

ِریر
پر 

سو

انو
رد

کا
ی 

س
اک

تی
ینی

ینف
ا

سوالنا

ین
کو

ج 
دو

س
زو

ت

طال
(%3)+55%

دالر
(%1-)14%

سکه
17%

سهام
(%2-)10%

بیت کوین
4%



ازارتحلیلتکنیکالب
بیتکوینتحلیلتکنیکال

بیتکوینتحلیلتکنیکالسلطه

اتریومتحلیلتکنیکال
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التحلیلتکنیک
بیتکوین

وهداشتقرارنزولیروندیکدربیتکوین
حمایتخوبیبهدالرهزار19ناحیهدرفعال
سداولینقیمترشدصورتدر.استشده
دروبودخواهددالر20500محدودهآنبرابر

ممکنآن،ازعبوردرتواناییعدمصورت
.کندسقوطدالرهزار18بهاست
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اببرخوردازپسبیتکوینسلطه
باالترنتوانستدرصد،41.5محدوده

اولینحاضرحالدر.کردافتوبرود
روندخطشاخص،اینحمایت
40.5محدودهسپسوآنصعودی
.استدرصد

التحلیلتکنیک
نسلطهبیتکوی
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یناقیمتاتریوم،رسانیروزبهازپس
کشیدهپاییندالر1300کانالتارمزارز
دالر1450محدودهحاضرحالدر.شد

شدهمحسوبرمزارزاینمقاومتاولین
و1200اولقیمت،افتصورتدرو

آنحمایتهایازدالر1000سپس
.میشوندمحسوب

التحلیلتکنیک
اتریوم



باکهشوندگذاریسرمایهواردهاییزمینهدربایداشخاصکلییقاعدهیکعنوانبه.استریسکپذیرشمعنایبهگذاریسرمایه
خود،گذاریسرمایهیتجربهوفنیدانشبایدگذارانسرمایه.باشندکردهدرکراهاریسکاینوبودهآشناآنبامرتبطهایریسک

قلمستایحرفهمشاورانازنظرخواهیومشورتباوکردهمحاسبهراخودریسکتحملمیزانوگذاریسرمایهاهدافمالی،موقعیت
.نمایندگیریتصمیمگذاریسرمایهبودنمناسبیبارهدر

رمایهسبهبزرگضررهایایجادبهاستممکنبازارها،سایربهنسبتبیشترسودآوریامکانکناردرارزهارمزبازاردرمعامالتانجام
ومالیبازارهایدرفعالیتدربارهفنیدانشگذاری،سرمایهبهاقدامازقبلبایدگرانمعامله.می باشدباالریسکدارایوشودمنجر

هیچگونهگزارشایندرشدهمنتشرمحتوای.شوندبازارهااینواردهاریسکاینازآگاهیباسپسونمودهکسبراارزهارمز
هاولیتمسئتمامیوکندنمیپارستأمینمهرگانگذاریسرمایهشرکتمتوجهگذارانسرمایهتصمیماتخصوصدررامسئولیتی

.استگذارسرمایهشخصمتوجه

.تمامی حقوق برای شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس محفوظ و هرگونه کپی برداری از محتوا و قالب این گزارش ممنوع می باشد

7الک متولیان، پبلوار، حبیب الهی، خیابان ستارخانتهران، خیابان 
54708000-021

www.mehregantamin.com


