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گزارش بازار رمز ارزها
o1401آذر 29: تاریخ انتشار

تهیه شده در
o (گروه مالی ساتا)سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

oدکتر حسین کرمی:مدیرعامل گروه مالی ساتا
oدکتر محمد نظیفی:مدیر کسب وکارهای نوآورانه

7متولیان، پالک بلوار، حبیب الهی، خیابان ستارخانتهران، خیابان 
54708000-021

www.linkedin.com/company/mehregan-investment-holding
www.mehregantamin.com



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
وورزرفدرالازپاولآقایسخنرانیپیروگذشته،هفته در
فشارتحتریسکیبازارهای بهره،نرخافزایشتداومبرتاکید

نبیت کویقیمتتاشدهموجبموضوعاینوگرفتندقرار
.شودوارددالرهزار16کانالبهوشودنزولیمجددا

همارزهارمزسایربیت کوین،قیمتدرصدی1.16کاهشبا
وهفتصدبهنیزبازارکلارزشوشده اندقیمتافتدچار

وینبیت کسلطهافزایشیروند.استرسیدهدالردووپنجاه
قیمتکاهشآلتکوین هاکهمی دهدنشانهفتهاینطیدر

.کرده اندتجربهبیت کوینبهنسبترابیشتری

درهمچنانطمعوترسشاخصگذشتههفتهطیدر
 یهفتهبهنسبتمعامالتحجماماماندهباقیترسحالت
.استداشتهافزایشماقبل

شاخص ترس و طمع
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(میلیون دالر)حجم معامالت بیت کوین در صرافی ها 

Cryptocurrencies Report

رمزارزهاارزش کل بازار 

میلیارد دالر

نبیت کویدرصد تغییر قیمت 

درصد

ینبیت کوسلطه 

درصد

سلطه تتر

درصد
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ازبازارچکیدهای
ودهبِرنجگذشتههفتهطیبازارکلیروند
.است
تلگرامبهمربوطTONتوکنهفتهاینطی

رمزارزهایدیگرازبیشدرصدی31.0رشدبا
هم،توکناینازپس.استکردهرشدبازار
دومجایگاهدردرصدی11.9رشدباXDCتوکن
.استگرفتهقرار

36.5افتباTWTتوکندیگر،طرفدر
ردهکافتبازارتوکنهایدیگرازبیشدرصدی

درقیمت،افتدرصد30باهمFILتوکنو
.داردقراربعدیجایگاه
ازبازدهیبیشترینبهمربوطجدولدر
باTWTتوکندوتنهاهمچنانسال،ابتدای
113بازدهباGMXتوکنودرصدی114بازده

سالابتدایازمثبتبازدهیدارایدرصدی،
.میباشند

رمزارز برتر5ارزش بازار 

(میلیارد دالر)ارزش  نماد

322 BTC

145 ETH

66 USDT

44 USDC

40 BNB

سالبیشترین بازدهی از ابتدای 
(بین صد رمزارز برتر از لحاظ ارزش بازاری)

بازدهی نماد

114.96% TWT

112.97% GMX

نسبت حجم معامالت به ارزش بازار

نسبت نماد

%11.10 BTC

%3.418 ETH

14.54% USDT

1.110% USDC

%926.2 BNB

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

درصد نماد

31.0% TON

11.9% XDC

11.0% OKT

6.1% LEO

3.4% OKB

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

درصد نماد

36.5% TWT

29.7% FIL

28.2% XCN

23.6% FLOW

19.7% MIOTA

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

درصد نماد

%38.39 BTC

%17.32 ETH

%7.88 USDT

%5.33 USDC

%4.77 BNB

Cryptocurrencies Report



8

مقایسهروندبازارهایموازیمنتخب

S&P 500 بیت کوینقیمت اتریومقیمت

طالاونسقیمت قیمت نقرهنفت برنت

Cryptocurrencies Report
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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

4.7رشدنمودارایندومجایگاهوبودهزیادنسبتاARBITRUMیعنیبعدیگروهباگروهایناختالف.رساندثبتبهگروههادیگربهنسبترابازدهبیشترینرشددرصد14.4باXDCگروههفتهایندر
افتدرصد22باELRONDگروههمگروهاینازپس.استکردهتجربهراقیمتافتدرصد32حدودWALLETSگروهوداشتهوجودسنگینیقیمتیریزشهمدیگرطرفدر.استداشتهدرصدی
.استبودهگروههاسایرمیانمثبتبازدهیباگروهتنهارشد،درصد16باEMADIگروههمSTORAGEحوزهدر.استگرفتهقرارارزش

140.7%

4.5% 4.0 2.4 0.1

BZRX TRB OHM DPX RSV

-32%

-22% -21% -21% -18%

WALLETS ELROND MOVE SYNTHS STORANGE

14.4%

4.7%
2.1% 2.1% 0.7%

XDC ARBITRUM METIS KARDIA NEAR

28%
22% 20%

12%
10%

WNK MAGIC AWEAPON XMON FINE

16%

EMAID

32%

18% 15% 14% 14%

ALIAS KRB GRIN BDX ZER

Cryptocurrencies Report
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رویدادهایمهم
تاریخ توکن رویداد ردیف

دسامبر20 Flag Media LBankلیست شدن در صرافی  1

دسامبر26 WMX ایردراپ 2

دسامبر25 IOTEN انتشار صرافی غیرمتمرکز 3

میزان جذب سرمایه تاریخ پایان دسته بندی نام پروژه

875،000$ 2022دسامبر 15 Gaming Superpower Squad

ICOداشته اندراسرمایهجذبمیزانبیشترینگذشته،هفته یدرزیرهای:

Cryptocurrencies Report
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اخبارمهم

باشیدنداشته2023سالدربازارهااززیادیرشدانتظار:راکبلک
۲۰۲۳سالرکودکهاستدادههشدارجهان،سرمایهمدیریتشرکت هایبزرگترینازیکیراک،بلک

هگذشتهمانندسالایندرمالیبازارهایوبودخواهدگذشتهسال هایدررکودهادیگرازمتفاوت
دههدرآنچهمانندکهبودنخواهیمشرایطیبهبازگشتشاهد[۲۰۲۳سالدر].شدنخواهندصعودی
.کندحفظراقرضهاوراقوسهاممیانمشترکصعودیبازاربتواندکردیم،تجربهگذشته

میلیون تومان۲۵کاهش سقف تراکنش های صرافی های رمزارز به 
را از شرکت شاپرک در راستای رفع چالش اینماد صرافی های رمزارز، سقف تراکنش صررافی های رمرزارز

همچنین محدودیت واریرز و برداشرت بررای هرر . میلیون تومان کاهش داد۲۵میلیون تومان به ۵۰
اگرچره واریرز . میلیون تومان است که با چهار کرارت برانکی مجرزا امکران پرذیر اسرت100کارت ملی 

.شناسه دار در برخی صرافی ها همچنان بدون سقف است

استرفعحالدردیجیتالریالفنیایرادات:مرکزیبانک
رفعحالدروشدهشناساییدیجیتالریالپروژهفنیایراداتکرداعالمایرانمرکزیبانکیس کلرئ

یتالدیجریالدر»استگفتهایرانملیدیجیتالارزپروژهوضعیتآخریندربارههمچنیناو.است
.«می رویمجلوبهدیگرکشورهایباهمگامونیستیمعقب

Cryptocurrencies Report
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اخبارمهم

دیجیتالارزهایحوزهدربانک هابرایBISجدیداستاندارد
حساب هایتسویه بانکومرکزیبانک هایرؤسایازگروهیتوسطجدیدیجهانیاستاندارد
این.می کندمحدوددرصد۲بهرابانک هادیجیتالارزهایذخایرکهاستشدهتاییدبین المللی
.شدخواهداجرایی(۱۴۰۳دی)۲۰۲۵ژانویهاولازاستاندارد

معامالت رمز ارز باید مشمول مالیات شوند: سازمان امور مالیاتی
ت و معامله ارزهای دیجیتال در کشور غیررسمی اس: "در اظهار نظری گفترئیس سازمان امور مالیاتی

ه در هر نوع خرید  و  فروشری کر: "او همچنین افزود". باید این نوع دارایی ها نیز مشمول مالیات شوند
".یک سکوی پرداختی انجام می شود و همچنین خرید  و  فروش رمزارزها پایش می شوند

اروپااتحادیهاولویتدردیجیتالیوروی
ت هایاولویآندرکهکردندامضارامشترکتوافق نامهیکاروپاکمیسیونوشوراپارلمان،رئیس
ایندرمندرجقانون۱۶۴میاندر.استآمده۲۰۲۴سالدراتحادیهاینبعدیانتخاباتازپیش

ویسخنگهمچنین.می خوردچشمبهنیزمرکزیبانکدیجیتالارزبامرتبطمقرراتتوافق نامه،
روییوقانون گذاریبرایطرحیداردقصدکمیسیوناینکهاستکردهتٔاییداروپاکمیسیون
.دهدارائه۲۰۲۳دومسه ماههدردیجیتال

Cryptocurrencies Report
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ربرتاولیههایعرضه
:پروژه های زیر با امتیاز مناسب در حال عرضه هستند

Artyfact Web3 Metaverse نام توکن

Presale مرحله عرضه

2022دسامبر 31 تاریخ اتمام عرضه

جزایر مارشال کشور

Brickken نام توکن

Presale 2 مرحله عرضه

2022دسامبر 31 تاریخ اتمام عرضه

اسپانیا کشور

Metacoms نام توکن

ICO مرحله عرضه

2023فوریه 15 تاریخ اتمام عرضه

استونی کشور

ReduX Technologies AG نام توکن

Private Sale 1 مرحله عرضه

2022دسامبر 31 تاریخ اتمام عرضه

سوئیس کشور

Cryptocurrencies Report
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زارشبکهوبادادههایتحلیل

oاستبازارفعلیشرایطدرخنثیوضعیتنشانگرآنچینداده هایشرایط.

oواتراکنش هتعداد.داشته اندصعودیروندبیت کوین،فعالوجدیدآدرس های
سمتهبمعامله گرانحرکتبیانگرکهداشته اندنزولیروندنیزتراکنش هااندازه

.استخردومدتکوتاهمعامالت

oقدرتهشکانشانگرکهبودهمثبتصرافی هاازبیت کوینواستیبل کوینخروج
.استبازاردرهمزمانطوربهفروشقدرتکاهشوخرید

oهبنسبتفیوچرزمعامله گرانکهمی دهدنشانهمبیت کوینریتفاندینگ
.نیستندامیدوارکوینبیتقیمتافزایش

Cryptocurrencies Report
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هبیتکویندرهفتهگذشتهایتراکنشتعدادواندازه
شبکهآدرس هایمیزان:بیتکوینفعالآدرسهایمیزان

اماهداشتافزایشکمیگذشتههفتهبهنسبتبیت کوین
یمتقتغییرانتظارنمی توانبنابراین.نیستباالهمچنان
.داشتکوینبیتبرایشدیدی

آدرسهای
(عدد)فعال

روندبیت کوینجدیدآدرس های:بیتکوینجدیدآدرسهای
درزاربابهجدیدگذارانسرمایهورودنشانگروداشتهصعودی

.استگذشتههفته
آدرسهای

(عدد)جدید

قیمت
(هزاردالر)

1.101.525

798,628

46,244
42,871

$16.734

%16719

19-Nov 23-Nov 27-Nov 1-Dec 5-Dec 9-Dec 13-Dec 17-Dec

Cryptocurrencies Report
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بیتکویندرهفتهگذشتههایتراکنشتعدادواندازه
اوایلدرینکوبیتشبکهتراکنش هایتعدادمیانگین:شبکهتراکنشهایتعداد

روندماندنثابتموجبویافتهکاهشادامهدراماداشترشدگذشتههفته
.استشدهقیمت

کهیافزایشازپسنیزکوینبیتتراکنش هایاندازه:تراکنشهااندازهمیانگین
دنشغیرفعالازنشانواستبازگشتهنزولیروندبهمجدداداشته،هفتهاوایل

.داردبازارنهنگ های

260

212$16,719

$16,734

$12,000

$16,000

$20,000

150

170

190

210

230

250

270

290

310

19-Nov 23-Nov 27-Nov 1-Dec 5-Dec 9-Dec 13-Dec 17-Dec

دد
 ع

زار
ه

تعداد تراکنش های بیت کوین

تعداد تراکنش ها قیمت

Cryptocurrencies Report
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19-Nov 23-Nov 27-Nov 1-Dec 5-Dec 9-Dec 13-Dec 17-Dec

میانگین اندازه تراکنش های بیت کوین
(برحسب دالر)

(دالر)اندازه تراکنش ها (دالر)قیمت 
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وضعیتخالصجریانورودی

ازنشانوگرفتهشدتگذشتهروزهایدرصرافیهاازاستیبلکوینهاخروججریان
.داردبازاردرگذارانسرمایهخریدقدرتکاهش

رنشانگوبودهمثبتمجموعدرگذشتههفتهدرصرافیهاازبیتکوینخروجروند
محدودههایدرکوینبیتقیمتازمیتوانداتفاقاین.استبازاردرفروشقدرتکاهش
.کندحمایتفعلی

258

-479

117

-307

149

-250

-784

4585

-631

-2387 -2551

-402
-744

-144

خالص جریان ورودی استیبل کوین صرافی ها
(میلیون دالر)

-17398

-78145

49767

-76958

-32773

-25934

-73026

-315687

-69691

-94898

-11959
-93870

50738

-17551

خالص جریان ورودی بیت کوین صرافی ها
(عدد بیت کوین)

Cryptocurrencies Report
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مقایسهروندقیمتونرخفایندینگ

روندنرخ
فاندینگ

(درصد)

بهنسبتوچرزفیمعامله گرانانتظارازنشانکهشدهمنفیریتفاندینگقیمت،کاهشبهتوجهبااخیرروزهایدرهفته،اوایلدرریتفاندینگافزایشازپس
.داردکوینبیتقیمتکاهش

قیمت
(هزاردالر)

-0.0070%
-0.0130%

22-Nov 24-Nov 26-Nov 28-Nov 30-Nov 2-Dec 4-Dec 6-Dec 8-Dec 10-Dec 12-Dec 14-Dec 16-Dec 18-Dec

Cryptocurrencies Report
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$16,734

19-Nov 23-Nov 27-Nov 1-Dec 5-Dec 9-Dec 13-Dec 17-Dec
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ههایبیتکویندرهفتهگذشتتعدادواندازهتراکنش
عودیصبیت کوینشبکهکارمزدروند:شبکهکارمزدهایمیانگین

.داردماقبلهفتهبهنسبتشبکهشدنشلوغازنشانوبوده متوسط
هزار)کارمزد

(ساتوشی

روندیکهمشبکهپردازشتوانشاخص:شبکهپردازشتوان
ردبیت کوینشبکهسالمتازنشانکهکردهطیرانزولی

.داردفعلیشرایط

توانپردازش
شبکه

(اگزاهش)

قیمت
(هزاردالر)

8

7

269
247

Cryptocurrencies Report

$16,719
$16,734

19-Nov 23-Nov 27-Nov 1-Dec 5-Dec 9-Dec 13-Dec 17-Dec



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
9افتوکوینالیتدرصدی14.5افتبیت کوین،بهنسبتاتریومبیشترافت•

BGCIوNCIشاخصدوعملکردتاشدهباعثاخیر،هفتهیکدرریپلدرصدی
.باشدضعیف ترکوینبیتبهنسبت

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 
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شاخص کریپتو نزدک

شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ

NCIبازده هفتگی 

درصد

BGCIبازده هفتگی 

درصد

قیمت بیت کوین درصد تغییر قیمت 
بیت کوین

درصد

Cryptocurrencies Report
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جریاننقدینگیمحصوالتسرمایهگذاریداراییهایدیجیتال

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی سرمایه گذارنهاد

14،724 6 - - Grayscale

1،079 430- 11.4- 9.5- CoinShares XBT

299 278 2.5 0.2- CoinShares Physical 

834 123 3.0- 4.0- 21Shares

660 329 29.0- 6.5- ProShares

552 91 0.6- 0.9- Purpose

483 512- 16.1 0.3- 3iQ

410 40- 2.3- 0.2 CI Investment

3،269 655 4.7- 8.5- Other

22،310 498 32.5- 29.7- جمع

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی دیجیتالدارایی های

14،006 333.5 5.1 17.5- بیت کوین

5،307 390.7- 11.7- 9.1- اتریوم

2،196 210.7 3.7- 1.9- ترکیبیدارایی

259 23.6- 1.8- 1.1- بایننس

159 112.3 19.3- 1.1 وینفروش استقراضی بیت ک

112 2.0 - - الیت کوین

54 3.4- - - ترون

34 121.3 1.1 0.7 سوالنا

33 8.8 0.3- 0.3- ریپل

25 1.2 0.4- 0.0 متیک

124 126 1.5- 1.7- سایر

22،310 498 32.5- 29.7- جمع

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

هفتهدردیجیتالدارایی هایسرمایه گذاریابزارهای•
866وسرمایهخروجدالرمیلیون30شاهدگذشته
تههفبهنسبتکهبودندمعامالتحجمدالرمیلیون
نواعادرهفتهایندرسرمایهخروج.استباالترگذشته

فیمناحساساتدهنده ینشانوافتادهاتفاقدارایی ها
ازیناشمی تواندکهاستگذارانسرمایهمیانگسترده

بامرتبطکسب وکارهایخصوصدرنگرانی هاتداوم
FTXباشدرزروفدرالاظهاراتو.

میلیون17.5خروجشاهدگذشتههفتهدرکوینبیت•
نکویبیتاستقراضیفروشابزارهایوسرمایهدالر

.بودندسرمایهدالرمیلیون1.1ورودشاهد
یهسرماخروجمتوالیهفته یپنجمینشاهدهماتریوم•

خارجسرمایهمجموع.بوددالرمیلیون9.1میزانبه
جاریسالدراتریومدرگذاریسرمایهابزارهایازشده

.استبودهآنAUMاز%7.3معادلمیالدی
ازکهبودندسرمایهخروجشاهدنیزآلتکوین هاسایر•

ریپلدالر،میلیون1.1باکوینبایننسبهمی توانجمله
اشارهدالرمیلیون0.4باپولکاداتودالرمیلیون0.3با

دالرمیلیون0.7شاهدکهبودآلتکوینیتنهاسوالنا.کرد
.بودسرمایهورود

هفته

الر
 د

ون
یلی

م
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اجتماعیشبکههای
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اجتماعیوبازارهایشبکه
شبکه های اجتماعیاینفلوئنسرهایاز محتوای ارائه شده ارزهاسهم رمز 

؟بردهاندبیشترنامارزهاییگذشته،ازچهرمزهفتهیبرتردرتوییتریاینفلوئنسرسه

BSCDaily
(@bsc_daily)بی ان بی

10%
ریچ کواک

8%
ونوس

6%
وای

6%
فلوکی اینو

5%

BSC News
(@BSCNews)بی ان بی

29%
آپتوس

7%
فلوکی اینو

6%
پنکیک سواپ

5%
اتریوم

5%

Bitcoin News
(@BTCTN)بیت کوین

76%
اف تی تی

11%
اتریوم

6%
دوج کوین

2%
بی ان بی

1%

Cryptocurrencies Report
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رمزارزها( Social Engagement)سطحتعاملاجتماعی
.شدمیباذیلشرحبهاجتماعیشبکههایدرتعاملمیزاننظرازبرترارزرمز10
تخراجاسگذشتههفتهیدراخبارواجتماعیشبکههایرصداساسبراطالعاتاین
.استشده

دهشمشخصنموداردرکهنسبتیبهزیرکلیدواژههایگذشت،کههفتهایدر
قبلهیهفتبهنسبتنیزتغییراتدرصد.شدهاندجستجوایرانیانتوسطاست،
.استشدهحساب
مشهودارزهارمزبازاردرایرانیکاربرانهیجاناتکاهشدادهها،اساسبر
.است

میزانجستجویهریکازانواعداراییها

بیت کوین

اتریوم

ک 
کی

پن
پ

سوا

س
تو

آپ

ین
کو

ج 
دو

ک
کوا

چ 
ری

ای
س 

ل اک
گ

بی ان بی

النا
سو

تی
تی 

ف 
ا
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طال
(%3-)52%

دالر
(%4)+16%

سکه
19%

سهام
(%1-)11%

بیت کوین
2%



ازارتحلیلتکنیکالب
بیتکوینتحلیلتکنیکال

تحلیلتکنیکالاتریوم

تحلیلتکنیکالسلطهتتر
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کالتحلیلتکنی
بیتکوین

حالدرکوینبیتحاضرحالدر
از.میباشدمثلثالگویتشکیل
بهدالر15،600حمایتیسطحطرفی
ویقبسیارمحدودهمثلث،کفعنوان
شکستصورتدر.استکردهایجاد
متسبهقیمترنگ،آبینزولیترند

واولهدفبعنواندالر18،400
هدفبعنواندالرهزار21،400سپس
درهمچنین.کردخواهدحرکتدوم

حمایتیسطحرفتندستازصورت
دالر14،000قیمتیسطحدالر،15،600

.بودخواهددسترسدر

Cryptocurrencies Report
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سطحدادندستازبااتریوم
1،150محدودهتادالر1،260حمایتی

صورتدر.استکردهریزشدالر
فهدشدهیادسطحباالیبهبازگشت

دروبودخواهددالر1،450قیمتاول
ادیناحیهازعبورتواناییعدمصورت
محدودهتاریزشانتظارمیتوانشده،
.داشترادالر1000

التحلیلتکنیک
اتریوم

Cryptocurrencies Report
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ارنمودتشکیلازپستترسلطه
روندخطشکستوصعودیپرچم
صعود8.90%محدودهتاخودنزولی
.استکرده
احتمالسطحاینازبازگشتبا
7.9%سطحتاشاخصاینریزش
سطحاینصورتیکهدر.داردوجود

و7.4%اهدافبروددستازحمایتی
.بودخواهددسترسدر7%سپس

باالسمتبه8.9%محدودهشکست
.دمیکنخارجاعتبارازراتحلیلاین

التحلیلتکنیک
سلطهتتر

Cryptocurrencies Report



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
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