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www.linkedin.com/company/mehregan-investment-holding
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چشماندازما؛
کسبجایگاهیکیاز

سهگروهمالیبرترکشور

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

چشماندازما؛
کسبجایگاهبرتر

درصنعتبالکچینکشور

www.padidehco.org: وب سایت
021-85720: تلفن

110داخلی : تحقیق وتوسعه
dabirkhaneh@padidehco.org: پست الکترونیک





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
داشتهصعودی روندگذشته،روزهایدرارزهارمزبازار

ین هاآلتکووبیت کوینقیمتشرایطایننتیجه یدر.است
رتتسلطههمچنینوبودندتوجهیقابلنوساناتدارای

.کردپیداافزایشبیت کوینسلطهوکاهش

بهزیادیشباهت(RSI)نسبیقدرتشاخصاگرچه
راخوبیروزهاینویدوداشته۲۰۱۸نزولیبازارازپسشرایط

فروشابزارهایبهسرمایهورودامامی دهد،بیت کوینبرای
رکتشورشکستگیاعالمهمچنینوبیت کویناستقراضی
.استکردهسخت تربازارصعودبرایراشرایطجنسیس،

دالر23،000کانالبهرشد%9.50باهفتهایندرکوینبیت
ردمیلیایکازبیشتربهرشد%1بانیزبازارکلارزش.شدوارد

طمعوترسشاخص.رسیددالرمیلیونسهوچهلو
اتنیزمعامالتحجموداشتهقرارخنثیمحدودهدرهمچنان

.استکردهتجربهراتوجهیقابلرشدهفتهپایان

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

میلیارد دالر

نبیت کویدرصد تغییر قیمت 

درصد

ینبیت کوسلطه 

درصد

سلطه تتر

درصد
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ازبازارچکیدهای
صعودیگذشتهروزهایطیبازارکلیروند
.استبوده

92.90رشدباTتوکنهفتهاینطی
کردرشدبازاررمزارزهایدیگرازبیشدرصدی

رینبیشتجدولنخستجایگاهدرشدموفقو
،همتوکناینازپس.بگیردقرارقیمترشد
جایگاهدردرصدی59.35رشدباAPTتوکن
FLRتوکندیگر،طرفدر.استگرفتهقراردوم
توکنهایدیگرازبیشدرصدی7.0افتبا

3.3کاهشبانیزGMXتوکنوکردهافتبازار
.استگرفتهقراربعدیجایگاهدردرصدی
ازبازدهیبیشترینبهمربوطجدولدر
درصدی201.3رشدباTWTتوکنسال،ابتدای

قراراولرتبهدرگذشتههفتهمثلهمچنان
ترتیببهباQNTوOKBنیزآنازپسودارد

.گرفتهاندقراررشددرصد45.1و78.4

رمزارز برتر5ارزش بازار 

(میلیارد دالر)ارزش  نماد

438 BTC

200 ETH

66 USDT

43 USDC

48 BNB

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

بازدهی نماد

201.3% TWT

78.4% OKB

45.1% QNT

نسبت حجم معامالت به ارزش بازار

نسبت نماد

1.95 T

1.7 GALA

0.64 BUSD

0.53 OP

0.52 USDT

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

درصد نماد

92.90% T

59.35% APT

30.71% AXS

29.53% HBAR

25.50% FTM

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

درصد نماد

7.0% FLR

3.3% GMX

1.8% TWT

1.8% HT

1.7% TON

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

درصد نماد

%43.95 BTC

%20.07 ETH

%6.7 USDT

%4.36 USDC

%4.82 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

METAGOVERNANCEاختالفاینگروهباگروهبعدییعنی. بهثبترسانددرصدرشدبیشترینبازدهرانسبتبهدیگرگروهها،38.6باSOCIAL MONEYدراینهفتهگروه
10حندودCEXگنروهدرطرفدیگرهمریزشقیمتینسبتاسننگینیوجنودنداشنتهو. درصدیقرارگرفتهاست22.5زیادبودهواینگروهدرجایگاهدومنموداربارشدنسبتا

.درصدرشدقرارگرفتهاست155باOPCTودرصدرآنگروهداشتهیخوبهماینهفتهشرایطSTORAGEحوزه. درصدافتقیمتراتجربهکردهاست

15%
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7% 7%

BTC2X-FLI ETH2X-FLI MVI PIPT BED

-10%
-8%

-6%
-5%

-3%

CEX EXCHANGE
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AVALANCHE
ECOSYSTEM38.6%

22.5% 19.1% 18.7% 17.4%

64% 63%

47% 43% 40%

MAGIC OPUL DYP AXS XED

155%
119%

26% 25% 18%

OPCT SNM CRU OCEAN FIL

45%
36%

24% 20% 19%

SUMO KRB LTHN SERO HUSH
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رویدادهایمهم
تاریخ توکن رویداد ردیف

ژانویه27 WEMIX انتشار سرویس فن توکن 1

ژانویه28 DOGGO Gate.ioلیست شدن در صرافی  2

ژانویه30 Lamden یراه اندازی نسخه دوم شبکه اصل 3

میزان جذب سرمایه تاریخ پایان دسته بندی نام پروژه

46،000،000$ 2023ژانویه 21 Currency Fasttoken

ICOداشته اندراسرمایهجذبمیزانبیشترینگذشته،هفته یدرزیرهای:

Cryptocurrencies Report
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اخبارمهم
کردورشکستگیاعالمجنسیسشرکت
شکستگیوراعالمپنجشنبهروزارزها،رمزحوزهکارگزاریبزرگترینکپیتال،گلوبالجنسیسشرکت
حدودباراگری اسکیلتراستصندوقواستDCGشرکتزیرمجموعه هایازیکیجنسیس.کرد

بودهدالرمیلیارد۵حدودشرکتاینبدهیمی شودزدهتخمین.دارداختیاردربیت کوینهزار633
انامکشود،گری اسکیلتراستصندوقدارایی هایفروشبهمجبورشرکتاینکهیصورتدرو

.داشتخواهدوجودبیت کوینقیمتکاهشوبازاردرفروشفشارایجاد

رونمایی می شودبهمن 18ریال دیجیتال 
بهمن متاه بتا مجتوز ۱۸مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعالم کرد ریال دیجیتال قرار استت 

ستاس بتر ا. بانک مرکزی در تمام بانک ها وارد فاز عملیاتی و برای پرداخت های خرد به کار گرفته شود
پیش نویس ریال دیجیتال، بانتک مرکتزی وفیفته متدیریت  رخته عمتر ریتال دیجیتتال، مستدود و 

ه و فعال سازی و تعریف و اعمال سیاست های کتالن را بتر عهتده داشتته و متتولی دفترکتل توزیع شتد
« یعضو متتول»همچنین بانک های . مشارکت در تٔایید تراکنش ها و اجرای قراردادهای هوشمند است

.نیز احراز هویت کاربران و فعال سازی کیف پول های ریال دیجیتال را عهده دار شده اند

Cryptocurrencies Report

انداختتعویقبهرامیکاطرحخصوصدرگیریتصمیماروپااتحادیه
۴۰۰فایلترجمهدرکهمشکالتیدلیلبه("MICA)شدهرمزنگاریدارایی هایبازارهای"طرح

.افتادتعویقبه(۱۴۰۲فروردین)۲۰۲۳آوریلتااست،آمدهوجودبهمختلفزبان۲۴بهآنصفحه ای
طرح،تاییدازپسماه۱۸تا۱۲حدوداروپاییبانکداریومالینهادهایمی شودباعثتاخیراین
وفرستندهکهTFRنامبهطرحیآن،برعالوه.بگذارندزمانآنفنیاستانداردهایپیاده سازیبرای

موکول۱۴۰۲فروردینبهمی کند،ملزم(KYC)هویتاحرازقوانینرعایتبهرارمزارزتراکنشگیرنده
.استشده
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اخبارمهم

(AWS)همکاری آواالنچ با سرویس خدمات ابری آمازون 
 ها و آمازون برای ارائه راه حل هتای بالکچینتی مقیاس پتذیر بته شترکت»: آواالنچ در توئیتی اعالم کرد

به طتور کامتل از زیرستاخت آواالنتچ، از جملته راه انتدازی نتود AWS. دولت ها آواالنچ را انتخاب کرد
.«آواالنچ با یک کلیک، و اکوسیستم اپلیکیشن های غیرمتمرکز آن پشتیبانی می کند

در فضاIPFSکوین به دنبال آزمایش ارتباطات مبتنی برفایل
مبنتی بتر ( Lockheed Martin)بنیاد فایل کوین در ادامه همکاری خود بتا شترکت الک هیتد متارتین 

ختود IPFSطراحی سیستم ذخیره سازی غیرمتمرکز برای صنعت هوافضا، اعالم کرد امسال از سیستتم 
این فنتاوری در فضتا بتا پرتتاب یتک متاهواره آزمتایش . در ماهواره های این شرکت استفاده می کند

در ایتن آزمتایش تمرکتز اصتلی بتر . می شود و زمانی که در مدار قرار بگیرد آزمایش آن آغتاز می شتود
.خواهد بودIPFSاستمرار ارتباطات بین زمین و فضا با استفاده از 

Cryptocurrencies Report

شداعالمارزرمزصرافی هایبرایفتاپلیسالزاماتشرح
اختیاردررارمزارزمبادلهکارگزارانتخصصیسایبری-انتظامیالزاماتعنوانباسندیفتاپلیس
ازاحررمزارزی،-ریالیحسابمدیریتی،الزاماتبخشپنجبهکهاستگذاشتهرمزارزحوزهفعاالن
ارائهتممنوعیبهمی توانالزماتاینجملهاز.می شودتقسیمانتظامیورمزارزتبادلبسترهویت،
نوعیتممهویت،احرازمولفه هایتعیینتضامنی،شرکتعنوانبهفعالیتخارجی،اتباعبهخدمت
بهپاسخگوییبرای7*24مستقیمخطایجادکاربران،تراکنشسابقهساله10نگهداریتبلیغ،هرگونه
.کرداشارهدیگریبسیارمواردوفتاپلیسسرزدهبازدیدهایبرایآمادگیقضایی،ضابطان
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ربرتاولیههایعرضه
:پروژه های زیر با امتیاز مناسب در حال عرضه هستند

Artyfact Web3 Metaverse نام توکن

Presale مرحله عرضه

2023فوریه 11 تاریخ اتمام عرضه

جزایر مارشال کشور

ManorLand نام توکن

1 Stage مرحله عرضه

2023فوریه 25 تاریخ اتمام عرضه

اسپانیا کشور

Metacoms نام توکن

ICO مرحله عرضه

2023فوریه 15 تاریخ اتمام عرضه

استونی کشور

FinCapital Partners نام توکن

ICO مرحله عرضه

2023آوریل 31 تاریخ اتمام عرضه

سوئیس، سوئد، لیتوانی کشور

Cryptocurrencies Report
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زارشبکهوبادادههایتحلیل

oروزهایدرامامی شودبرآوردخوبگذشتههفتهبهنسبتآنچینداده هایشرایط
.استشدهتقویتبازاردرنزولیروندبهبازگشتظرفیتهفته،پایانی

oدازهانوتراکنش هاتعداد.داشته اندیصعودروندبیت کوین،فعالوجدیدآدرس های
 هایمحدودهبهویافتهکاهشهفتهاواخردراماداشته اندمثبتروندنیزتراکنش ها

.رسیده اندماقبلهفته ی

oرافی هاصبهکوینبیتورودروندو کردهپیداکاهشصرافی هاازاستیبل کوینخروج
زایشافوخریدقدرتکاهشترتیب،بهکهاستداشتهافزایشپایانیروزهایدرنیز

.می دهندنشانرابازاردرفروشقدرت

oمعامله گرانمی دهد نشانکهاستمثبتهمچناننیزبیت کوینریتفاندینگ
.امیدوارندکوینبیتقیمتافزایشبهنسبتفیوچرز

Cryptocurrencies Report
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هبیتکویندرهفتهگذشتهایتراکنشتعدادواندازه
شبکهآدرس هایمیزان:بیتکوینفعالآدرسهایمیزان

دراماه، داشتافزایشکمیگذشتههفتهبهنسبت بیت کوین
شتربیاحتیاطنشانگرکهشدهکاهشیهفتهپایانیروزهای

.استفعلیقیمت هایدرمعامله گران

آدرسهای
(عدد)فعال

پسبیت کوینجدیدآدرس های:بیتکوینجدیدآدرسهای
کردهآغازراکاهشیروندیکگذشته،هفتهدررشدکمیاز

اننشرابیت کویناخیررشدازپسبازارشدنآرام ترواست
.می دهد

آدرسهای
(عدد)جدید

قیمت
(هزاردالر)

896,150 849,956

427,570
450,740

16,919 22,756

26-Dec 30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan

Cryptocurrencies Report
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بیتکویندرهفتهگذشتههایتراکنشتعدادواندازه
اوایل ین در میانگین تعداد تراکنش های شبکه بیت کو:تعدادتراکنشهایشبکه

گر گذشته روند مثبتی داشتت امتا در روزهتای پایتانی کتاهش یافتته و نشتانهفته 
.معامله گران استکاهش هیجانات بازار و 

ونتد اندازه تراکنش هتای بیتت کتوین در هفتته گذشتته ر:میانگیناندازهتراکنشها
ایتن شتاخص در . شتده استتافزایشی داشت، اما در روز پایانی این روند کاهشتی 

.مجموع نشان می دهد که معامالت ُخرد در بازار، غالب معامالت را تشکیل می دهند
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وضعیتخالصجریانورودی

رونندصرافیهادرهفتهگذشتهکاهشداشتهاستوایننهبجریانوروداستیبلکوینها
افزایشبا. دبرایمعاملهگرانباشکلینزولیبازارمیتواندنشانگرعدماطمینانازتغییرروند

.بازارداشتدرقیمتراروندخروجاستیبلکوینهاازصرافیهامیتوانانتظاراصالح

رونداینواستشدهمثبتپایانیروزهایدرصرافیهابهبیتکوینورودیحجم
.شودبیتکوینقیمتاصالحاحتمالنتیجه،دروفروشافزایشباعثمیتواند

-801

523

-436

-209

231

-670

-530 -179
-110

137
132

-297

103

خالص جریان ورودی استیبل کوین صرافی ها
(میلیون دالر)

-3190

4891

-8471

7711

1187

-5197

-8965

-2843

3866

-1568

3831
1240 1202

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

Cryptocurrencies Report
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مقایسهروندقیمتونرخفایندینگ

روندنرخ
فاندینگ

(درصد)

.است که نشان از امیدواری معامله گران فیوچرز به افزایش قیمت بیت کوین داردبوده فاندینگ ریت مثبت هفته گذشته همچنان در 

قیمت
(هزاردالر)

Cryptocurrencies Report

0.0049% 0.0083%

26-Dec 28-Dec 30-Dec 1-Jan 3-Jan 5-Jan 7-Jan 9-Jan 11-Jan 13-Jan 15-Jan 17-Jan 19-Jan 21-Jan 23-Jan

16,919 22,756

26-Dec 30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan
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ههایبیتکویندرهفتهگذشتتعدادواندازهتراکنش
ای آخر در روزهشبکه بیت کوین کارمزد :میانگین کارمزدهای شبکه

2000نستبت بته هفتته ی گذشتته هفته گذشتته کاهشتی بتوده امتا 
.ساتوشی افزایش داشته است

متوسط
هزار)کارمزد

(ساتوشی

هبتنستبتشتاخص تتوان پتردازش شتبکه :توانپردازششبکه
ت هفته ی گذشته کمی کاهش داشته است اما در مجمتوع، فعالیت

.گسترده ی ماینرها و سالمت شبکه را نشان می دهد

توانپردازش
شبکه

(اگزاهش)

قیمت
(هزاردالر)

8 5

226
282

Cryptocurrencies Report

16,919 22,756

26-Dec 30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan



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
است،هداشتارزهارمزسایربهنسبتبیت کوینکهبهتریعملکردبهتوجهبا•

بهنسبتشاخصدوهروبودهبهترBGCIبهنسبتNCIشاخصعملکرد
.کرده اندعملضعیف تربیت کوین

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 

800

1,100

1,400

23-Dec 28-Dec 2-Jan 7-Jan 12-Jan 17-Jan 22-Jan

600

900

1,200

23-Dec 28-Dec 2-Jan 7-Jan 12-Jan 17-Jan 22-Jan

شاخص کریپتو نزدک

شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ

NCIبازده هفتگی 

درصد

BGCIبازده هفتگی 

درصد

قیمت بیت کوین درصد تغییر قیمت 
بیت کوین

درصد

Cryptocurrencies Report

16,919 22,756

$15,000

$20,000

$25,000

26-Dec 30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan
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جریاننقدینگیمحصوالتسرمایهگذاریداراییهایدیجیتال

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی سرمایه گذارنهاد

19،536 - - - Grayscale

1،401 2- 2.5- 1.2- CoinShares XBT

384 3 3.5 1.5 CoinShares Physical 

1،022 9 8.6 7.8 21Shares

840 24 24.5 26.5 ProShares

716 0- 0.5- 1.2- Purpose

613 0 0.5 0.6 3iQ

518 2 1.5 0.3 CI Investment

3،698 1 1.2 3.0 Other

28،727 37 36.8 37.3 جمع

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی دیجیتالدارایی های

18،284 9.0 9.2 5.7 بیت کوین

7،161 6.8 6.8 4.2 اتریوم

2،366 9.6- 9.6- 1.9- ترکیبیدارایی

303 0.3 0.3 0.1 بایننس

144 0.2 0.2 - الیت کوین

138 25.2 25.2 25.5 وینفروش استقراضی بیت ک

59 0.0- 0.0- 0.3 ترون

57 1.3 1.3 0.1 سوالنا

37 0.3 0.3 0.6 ریپل

28 0.2 0.2 0.1 متیک

150 3 2.9 2.5 سایر

28،727 37 36.8 37.3 جمع

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

هفتهدردیجیتالدارایی هایسرمایه گذاریابزارهای•
اگرچه.بودندسرمایهورود*دالر.م37شاهدگذشته

وارداستقراضیفروشابزارهایبهمبلغایناز68%
ربیشت)دالرمیلیارد1.6هفتهایندرمعامالتحجم.شد

بیت کوینبهآناز%80کهبود(روزه90میانگیناز
دالرمیلیارد29بهنیزAuMکلارزش.داشتتعلق

.است2022سپتامبرازمیزانبیشترینکهرسیده
رداروپا،درسرمایهورودبیشترینجغرافیایی،نظراز•

رقمدالر.م10ودالر.م14ترتیببهباسوئیسوآلمان
فروشابزارهایازسرمایهخروجهمچنینوخورد

دربتمثدیدگاهازنشانکهافتاداتفاقنیزاستقراضی
دالر.م11هنگ کنگدردیگر،طرفدر.داردقارهاین

اآمریکدروافتاداتفاقخریدابزارهایازسرمایهخروج
استقراضیفروشابزارهایبهسرمایهوروداز%95نیز

.کردپیدااختصاص
فروشابزارهایودالر.م5.7هفتهایندربیت کوین•

بیشترین)سرمایهوروددالر.م25.5نیزاستقراضی
.کردندتجربهرا(2022جوالیازمیزان

هسرمایورودشاهدگسترده ایطوربهنیزآلتکوین ها•
وروددالر.م7.1همبالکچینیشرکت هایسهاموبودند

.کردندتجربهراسرمایه

هفته

الر
 د

ون
یلی

م

Cryptocurrencies Report

میلیون دالر= دالر.م*



اجتماعیشبکههای
توییتر

گوگل

مجموعرسانههایاجتماعی
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اجتماعیوبازارهایشبکه
شبکه های اجتماعیاینفلوئنسرهایاز محتوای ارائه شده ارزهاسهم رمز 

؟بردهاندبیشترنامارزهاییگذشته،ازچهرمزهفتهیبرتردرتوییتریاینفلوئنسرسه

BSCDaily
(@bsc_daily)بی ان بی

11%
بی سواپ

7%
فلوکی اینو

5%
گل اکس ای

4%
ریچ کواک

3%

BSC News
(@BSCNews)بی ان بی

26%
بیت کوین

10%
اتریوم

8%
سی والت فایننس

7%
پنکیک سواپ

5%

Bitcoin News
(@BTCTN)بیت کوین

81%
اتریوم

5%
اف تی تی

4%
دوج کوین

3%
ِورس

2%

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

دهشمشخصنموداردرکهنسبتیبهزیرکلیدواژههایگذشت،کههفتهایدر
قبلهیهفتبهنسبتنیزتغییراتدرصد.شدهاندجستجوایرانیانتوسطاست،
.استشدهحساب

افزایشهفتهایندررابخشاینسهمدولتی،دالردربارهجستجوهاافزایش
.استاندهمباقیقبلهفتهبهنسبتتغییربدونبیتکویندرحالیکهاست؛داده

میزانجستجویهریکازانواعداراییها

بیت کوین

اتریوم

ک
ُبن

ک
متی

ک
کوا

یچ 
ر

بی
ان 

بی 
ین

کو
ج 

دو

سوالنا

ای
س 

لک
گ

یبا
ش

Cryptocurrencies Report

طال
52%

دالر
(%4)+20%

سکه
(%2-)18%

سهام
(%2-)7%

بیت کوین
3%



ازارتحلیلتکنیکالب
بیتکوینتحلیلتکنیکال

تحلیلتکنیکالاتریوم

مونروتحلیلتکنیکال
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کالتحلیلتکنی
بیتکوین

Cryptocurrencies Report

4بیننتکننویندربننازهزمننانی
سنناعته،بننامتاومننتسنننگیندر

دالرروبنهرو23،600محدودهقیمتی
نمیباشدکهدرصورتشکستاین

تنا25،000ناحیه،محندودهقیمتنی
. دردسترسخواهدبوددالر28،000

شندنقندرتکنماگرچهباتوجهبه
نسبیخرینداراندرابتندایهفتنه،
احتمننالاصننالحقیمننتتننااهننداف

دالرمحتمنننلتر19200دالرو20800
.میباشد
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سناعتهاز4اتریومدربنازهزمنانی
دالرعبورکنردهو1،600متاومتمهم

درحالتثبیتقیمنتدربناالیاینن
درصنورتتاییند. محدودهمیباشند

تشکست،اتریوممیتواندبنهحرکن
صعودیخنودادامنهدادهواهنداف

دالردردسترس1،980تا1،800قیمتی
نتناطحمنایتیمهنمدر. خواهندبود

و1،500،1،400صورتتغییرروندنینز
.دالرخواهندبود1،350

التحلیلتکنیک
اتریوم

Cryptocurrencies Report
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سناعته4ارزمونرودربازهزمنانی
دالر173مهننممتاومننتتوانسننتهاز

تدرصنورتتثبینتقیمن. عبورکند
دالر،مونرومیتوانندرونند190باالی

صننعودیپرقنندرتیراآکننازکننردهو
دالریدر254و226اهدافقیمتنی

درصننورت. دسننترسخواهننندبننود
دالر،166-156تغییرروندنیزمحدوده

ناحیننهحمننایتیمهننمبننرایاینننارز
.   تلتیمیشود

التحلیلتکنیک
(XMR)مونرو

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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