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گزارش بازار رمز ارزها
o1401بهمن 11: تاریخ انتشار

تهیه شده در
o (گروه مالی ساتا)سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس
oبا مشارکت شرکت پدیده هونامیک

oدکتر حسین کرمی:مدیرعامل گروه مالی ساتا
oدکتر محمد نظیفی:مدیر توسعه نوآوری
oدکتر مجید سپهری: مدیرعامل شرکت پدیده هونامیک
oمهندس امیرمحمد جهانی: کارشناس مسئول گزارش

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

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



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

تقویم اقتصادی و اخبار 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
در هفته ی گذشته پس از اعالم شاخص های تورمی آمریکا به ویژه شااخص تاورمی مراارص مصار 

و چشم انداز مثبت جهت کاهش تورم این کشاور  باازار رماز ارزهاا یاشودی شاد و در ( PCE)شرصی 
وجب شد تا این شرایط م. نتیجه ی این شرایط قیمت بیت کوین و آلتکوین ها رشد قابل توجهی داشتند

.سلطه تتر کاهش و سلطه بیت کوین افزایش یابد
. دالر وارد شاد23.600رشاد باود و در روز دوشانبه باه کاناال % 1.16بیت کوین طی این هفته شاهد 

.رشد به بیشتر از یک تریلیون و پنجاه و دو میلیارد دالر رسید% 1.35ارزش کل بازار نیز با 

شاخص ترس و طمع
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(میلیون دالر)حجم مشامالت بیت کوین در یرافی ها 

Cryptocurrencies Report

سلطه (تومان)ارزش  (دالر)ارزش  عنوان

- - 1,052 B کل بازار

6.75 44.944 1 تتر

44.64 1،040،602،987 23.642 (+1.16%) بیت کوین

19.33 71,208,478 1,584.45 (-3.22%) اتریوم

(1401.11.10انتهای دوشنبه )خالیه وضشیت بازار 
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ازبازارچکیدهای
صعودیروزهایگذشتهطیبازارکلیروند
.استبوده

48.0رشدباXRDتوکنهفتهاینطی
هکردرشدبازاررمزارزهایدیگرازبیشدرصدی
جدولنخستجایگاهدرشدهموفقواست

یناازپس.بگیردقرارقیمترشدبیشترین
دردرصدی35.4رشدباAPTتوکنهم،توکن
دیگر،طرفدر.استگرفتهقراردومجایگاه
دیگرازبیشدرصدی6.6افتباLUNAتوکن

بانیزFLOWتوکنوکردهافتبازارتوکنهای
قراربعدیجایگاهدرخوددرصدی6.1کاهش
.استگرفته
ازبازدهیبیشترینبهمربوطجدولدر
دردرصدی411رشدباAPTتوکنسال،ابتدای
آنازپسوداردقرارجدولایناولرتبه
درصد187و248ترتیببهنیزTوGALAنیز
.دارندقراررشد

رمزارز برتر5ارزش بازار 

(میلیارد دالر)ارزش  نماد

448 BTC

194 ETH

67 USDT

43 USDC

48 BNB

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

بازدهی نماد

410.79% APT

247.99% GALA

186.85% T

نسبت حجم معامالت به ارزش بازار

نسبت نماد

%0.98 GALA

%0.42 MANA

%0.41 OP

%0.30 APT

%0.30 SAND

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

درصد نماد

48.0% XRD

35.4% APT

34.8% BTSE

28.5% MINA

24.5% FTM

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

درصد نماد

6.6% LUNA

6.1% FLOW

5.6% MKR

5.1% SNX

4.4% AXS

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

درصد نماد

%44.64 BTC

%19.33 ETH

%6.75 USDT

%4.30 USDC

%4.85 BNB

Cryptocurrencies Report
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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

نسبتازیادبودهواینگروهدرجایگااهدومنماوداربااPERPETUALSاختالفاینگروهباگروهبعدییعنی. بهثبترسانددرصدرشدبیشترینبازدهرانسبتبهدیگرگروهها،52.2باMUSICدراینهفتهگروه
پاسازایانگاروههامگاروه. درصدافاتقیماتراتبرباهکاردهاسات4حدودTERRA ECOSYSTEMگروهدرطرفدیگرهمریزشقیمتینسبتاسنگینیوجودنداشتهو. درصدیقرارگرفتهاست29.6رشد

SYNTHSحوزه. درصدافتارزشقرارگرفتهاست2باNFTهماینهفتهشرایطبسیاربهتریرانسبتبههفتهگذشتهداشتهودرصدرآنگروهMEMEدرصدرشدقرارگرفتهاست602با.

98%

46% 39% 31% 25%

KEEP GNS DYDX INJ SFUND
-4%

-2% -2% -2%
-2%

TERRA
ECOSYSTEM SYNTHS

KARDIACHAIN
ECOSYSTEM OHM FORK SPORT

52.2%

29.6%
23.2% 20.1% 19.9%

MUSIC PERPETUALS DERIVATIVES STEP NETWORK
ECOSYSTEM

GUILD AND
SCHOLARSHIP

602%

112% 109% 99% 85%

MEME WRLD FLOKI FINE TOWN

77%
65%

34% 23% 20%

CRU KFX SOUL DATA OCEAN

99%

10% 10% 8% 8%

KEEP AEON XVG ERG PRCY

Cryptocurrencies Report
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تقویماقتصادی
پیش بینی قبلی عنوان رویداد منطقه زمان

109.0 108.3  CBشاخص اطمینان مصرف کننده 
(ژانویه)

آمریکا
1/31/2023

18:30ساعت 

- 0.5331 M
-گزارش هفتگی ذخایر نفت خام 

گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا 
EIA))

آمریکا
2/1/2023

19:00ساعت 

4.75% 4.50% تعیین نرخ بهره آمریکا
2/1/2023

22:30ساعت 

4.00% 3.50% (ژانویه)تعیین نرخ بهره  انگلستان
2/2/2023

15:30ساعت 

Cryptocurrencies Report

:توضیح
زرو)آنازبشدخبریکنفرانسوبهرهنرختشیینجهترزروفدرالنشستبرگزاریهفته رویدادمهم ترین
رئیسازمالیبازارهایفشاالنواقتصاددانانپاسخوپرسشکهاست(ایرانوقتبه23:00ساعتچهارشنبه
.باشدداشتهمالیبازارهایرونددربه سزاییتاثیرمی تواندکنفرانسایندررزروفدرال
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اخبارمهم
طالپشتوانهبااستیبل کوینراه اندازیبرروسیهوایرانتاکید

عنوانباکهطالپشتوانهباکویناستیبلیکراه اندازیبرایروسیهعزمبرمبنیاخبارانتشارپیدر
اینکهکرداعالمروسیهدومایمجلسمالیبازار هایکمیتهرئیساست،شدهمطرح"فارسخلیج"

عالقههادپیشناینبهنیزایرانیمقاماتواستگرفتهقراربحثموردایرانبهاخیرسفردرموضوع
تصمیم گیراینهادهکردتاکیدنیزمجلسدیحیتالاقتصادکمیتهرئیستوانگر،مجتبی.دادندنشان

بهایرانوروسیهمسئولنهادهایوکردهپیدابیشتریسرعتمذاکراتایندارندتمایلایرانی،
.کنندپیدادستاجراییتوافقات

استیبل کوین مشترک ایران و روسیه تحریم پذیر است: فوربز
رده استت کته رسانه فوربز با انتشار گزارشی درباره استیبل کوین مشترک میان ایران و روسیه، اظهار ک

ی رستد موفقیت ایران و روسیه در دورزدن تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال امری بعید به نظر م
کتا و و از آنجایی که استفاده از این ابزار ممکن است از سوی دولت هایی که بته دنبال تجتارت بتا آمری

بته نظتر اتحادیه اروپا هستند، فعالیتی غیرقانونی قلمداد شود، پذیرش گستترده آن ننتدان محتمتل
.نمی رسد

Cryptocurrencies Report

شودگرفتهدیجیتالریالعجوالنه یانتشارجلوی:مجلسنماینده
اتابهاموخطراتدارایدیجیتالریالاینکهبیانبامجلس،درکرجمردمنمایندهعسگری،مهدی

شورایکهاینبهتوجهبا»:گفتاست،امنیتیوفقهیاخالقی،اجتماعی،اقتصادی،لحاظبهمتعددی
رفعازپیشتااستضروریدانسته،ابهامدارایبانکداریطرحدررارمزارزورمزپولاصطالحنگهبان
یریجلوگمرکزیبانکتوسطغیرضروریوعجوالنهاقدامهرگونهازابهاماتونگرانی هااینتمامی

«.شود
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اخبارمهم

و بازی های کریپتوNFTآمازون به دنبال ورود به بازار 
گزارش داد که بزرگترین خترده فتروش جهتان در حتال برنامته ریتزی بترایبالک ورکس روز پنجشنبه 

در بهتار 3با تمرکز بر توکن های غیر مثلی و بازی های وب " شرکت دارایی های دیجیتال"راه اندازی یک 
اال در متاه بر اساس این گزارش، ابتکار آمازون در مراحل نسبتًا اولیه توسعه است و احتم. امسال است

آمتازون بترای ایتن پتروژه بتیش از ده هتا شتریک را از جملته . آوریل یک اعالمیه رستمی ارائته شتود
ی ، استارتاپ ها و توسعه دهندگان بازی مبتنتی بتر بالکچتین و صترافی های دارایت1بالکچین های الیه 

.دیجیتال را به کار گرفته است

۲۰۲۳بیت کوین، بهترین دارایی گلدمن ساکس در سال 
ر بتازده گلدمن ساکس در آخرین گزارش بازده دارایی ، بیت کوین را به عنوان بهترین دارایی خود از نظت

طبق ایتن گتزارش، از ابتتدای ستال متیالدی جتاری . معرفی کرده است۲۰۲۳و نسبت شارپ در سال 
، شتاخص ۱۰۰، طال، امتالک و مستتتالت، نتزدک ۵۰۰تاکنون، این ارز دیجیتال در مقایسه با اس اند پی 

۱۰اد خزانته بازارهای نوظهور و بازارهای توسعه یافته مورگان استنلی کپیتتال اینترنشتنال، انترژی، استن
.ساله آمریکا، کامودیتی، نفت خام و بسیاری موارد دیگر عملکردی بهتر داشته است

Cryptocurrencies Report

ارزهارمزبازاربهچینبازگشت
ماینینگوتمعامالسرکوبازپسنینکهکردادعاتوییتیانتشارباترونبنیانگذار،سانجاستین
دیجیتالارزهایصنعتبهبازگشتبرایشدنآمادهحالدر،۲۰۲۱سالاواسطدردیجیتالارزهای

ذاریقانونگجهتدربزرگیگامرمزارزیتراکنش هایبرمالیاتاعمالبانینسان،گفتهبه.است
.استکردهاطمینانابزارنیندرترونپذیرشازهمچنیناو.استبرداشتهدیجیتالارزهای
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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

SKAFLIC نام توکن

ICO مرحله عرضه

2023فوریه 15 تاریخ اتمام عرضه

امارات کشور

Cryptocurrencies Report
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زارشبکهوبادادههایتحلیل

oبرایبازارتوانعدمازنشانونیستمناسبهفتهایندرآنچینداده هایشرایط
.داردقیمت هاافزایش

oنش هاتراکتشداد.داشته اندکاهشینسبتاروندیبیت کوین فشالوجدیدآدرس های
راسرمایه گذاراناحتیاطکهبوده اندکاهشیمشابه طوربهنیزتراکنش هااندازهو

.می دهدنشان

oرافی هایبهکوینبیتورودروندو کردهپیداافزایشیرافی هاازاستیبل کوینخروص
دروینبیت کعرضهافزایشوتقاضاکاهشترتیب بهکهاستداشتهافزایشنیز
.می دهدنشانراقیمتایالحاحتمالوبازار

oیوچرزفمشامله گرانمی دهد نشانواستمثبتهمچناننیزبیت کوینریتفاندینگ
.امیدوارندکوینبیتقیمتافزایشبهنسبت

Cryptocurrencies Report
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هبیتکویندرهفتهگذشتهایتراکنشتعدادواندازه
شبکهآدرس هایمیزان:بیتکوینفعالآدرسهایمیزان
شانگرنکهیافتهکاهشگذشتههفتهبهنسبت بیت کوین
.استمشامله گراناحتیاطافزایش

آدرسهای
(عدد)فعال

نیزبیت کوینجدیدآدرس های:بیتکوینجدیدآدرسهای
درراکاهشیروندیکگذشته هفتهدررشدکمیازپس

.استکردهتجربهپایانیروزهای
آدرسهای

(عدد)جدید

قیمت
(هزاردالر)

1,062,578 818,826

405,820
443,000

16,613
23,624

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 25-Jan 27-Jan 29-Jan

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

در. هفته گذشته روند مثبتی داشات اماا در روزهاای پایاانی کااهش یافتاه اسات
.مجموع تفاوت برجسته ای با هفته ی ماقبل دیده نمی شود

وناد اندازه تراکنش هاای بیات کاوین در هفتاه گذشاته ر:میانگیناندازهتراکنشها
قاام و در چند مرحله کاهش پیدا کرد که نشانگر توقا  مشاامالت باا ارنزولی داشت

.بزرگ در بازار است

290.857

258.422

16,613

23,739

$12,000

$16,000

$20,000

$24,000

$28,000
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200

250

300

350

30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan 27-Jan

دد
 ع
زار
ه

تشداد تراکنش های بیت کوین

تشداد تراکنش ها قیمت

Cryptocurrencies Report
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اندازه تراکنش های بیت کوین

(دالر)اندازه تراکنش ها قیمت
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وضعیتخالصجریانورودی

یگرفتاهدراینهفتهجریانخروجاستیبلکوینهانسبتبهورودآنهابهصرافیهاپیش
درکوینبیاتواینروندمیتواندنشانگرفرآیندکسبسودنهنگهاواحتمالاصالحقیمت

.بازارباشد

فاقاتپایاپایطوربهصرافیهاازکوینبیتخروجوبهکوینبیتورودهفتهایندر
ها،کویناستیبلخروجبهتوجهباکهاستبودهبیشترورودحبممبموعدراماافتاده
.ودبخواهیمکوینبیتقیمتاصالحاحتماالوتقاضابرعرضهگرفتنپیشیشاهد

-179

-110

137
132

-297 -217
-241

70 179

-839

-102

-913

395

خالص جریان ورودی استیبل کوین یرافی ها
(میلیون دالر)

-2843

3866

-1568

3831

1240 1098

-3314

7141

3073

-8514 -7657

2835
4977

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

Cryptocurrencies Report
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مقایسهروندقیمتونرخفاندینگ

روندنرخ
فاندینگ

(درصد)

.نشان از امیدواری مشامله گران فیوچرز به افزایش قیمت بیت کوین داردومثبت است بیت کوین نیز همچنانفاندینگ ریت

قیمت
(هزاردالر)

Cryptocurrencies Report

0.0052%
0.0110%

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 25-Jan 27-Jan 29-Jan

16,613 23,624

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 25-Jan 27-Jan 29-Jan
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ههایبیتکویندرهفتهگذشتتعدادواندازهتراکنش
ن رونااد کااارمزد شاابکه بیاات کوی:میااانگین کارمزدهااای شاابکه

است و نشان می دهاد سارمایه گذاران بارای انجاام کاهشی بوده
.تراکنش های خود عجله ای ندارند

متوسط
هزار)کارمزد

(ساتوشی

شااخص تاوان پاردازش شابکه در روزهاای :توانپردازششبکه
ه پایانی هفته افازایش داشاته کاه نشاان از افازایش قابال توجا

.فشالیت ماینرها و سالمت شبکه بیت کوین دارد

توانپردازش
شبکه

(اگزاهش)

قیمت
(هزاردالر)

5

3

272
314

Cryptocurrencies Report

16,613
23,624

30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan 27-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 فشلی شاخص 

ایارزهانواعازسبدیقیمتیعملکردبلومبرگونزدککریپتویشاخصدو•
وارزیابیدوره اییورتبهنیزارزهااینلیستکهمی دهندنشانرادیجیتال

.می شودرسانیروزبه
نسبتریپلواتریومقیمتافتبهمی توانراBGCIشاخصضشی عملکرد•

ریوماتضرراستتوانستهالیت کوینوبیت کوینرشدنیزNCIشاخصدر.داد
.کندجبرانرا

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 فشلی شاخص 

900

1,200

1,500

30-Dec 4-Jan 9-Jan 14-Jan 19-Jan 24-Jan 29-Jan

700

1,000

1,300

30-Dec 4-Jan 9-Jan 14-Jan 19-Jan 24-Jan 29-Jan

شاخص کریپتو نزدک

شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ

NCIبازده هفتگی 

درصد

BGCIبازده هفتگی 

درصد

قیمت بیت کوین درصد تتییر قیمت 
بیت کوین

درصد

Cryptocurrencies Report

16,613 23,624

$15,000

$20,000

$25,000

30-Dec 3-Jan 7-Jan 11-Jan 15-Jan 19-Jan 23-Jan 27-Jan
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جریاننقدینگیمحصوالتسرمایهگذاریداراییهایدیجیتال

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی سرمایه گذارنهاد

19،896 - - - Grayscale

1،484 1- 0.9- 1.6 CoinShares XBT

422 15 15.3 11.8 CoinShares Physical 

1،100 26 26.4 17.8 21Shares

889 51 51.4 26.9 ProShares

758 1- 1.1- 0.6- Purpose

662 25 25.0 24.6 3iQ

526 6 6.2 4.7 CI Investment

2،494 32 31.6 30.3 Other

28،230 154 154.0 117.1 جمع

AUM YDT MTD جریان 
هفتگی دیجیتالدارایی های

19،162 125 124.8 115.6 بیت کوین

7،033 9 9.1 2.3 اتریوم

1،106 16- 16.0- 6.4- ترکیبیدارایی

318 0- 0.1- 0.4- بایننس

143 0 0.2 - الیت کوین

138 30 29.6 4.4 وینفروش استقراضی بیت ک

65 2 2.4 1.1 سوالنا

61 0- 0.0- - ترون

38 0 0.1 0.2- ریپل

34 0 0.5 0.2 متیک

134 3 3.4 0.4 سایر

28،230 154 154.0 117.1 جمع

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

هفتهدردیجیتالدارایی هایسرمایه گذاریابزارهای•
کهبودندسرمایهورود*دالر.م117شاهدگذشته
28بهنیزAuMواست2022جوالیازمیزانبیشترین
ایندرابزارهاایندرمشامالتحجم.رسیددالرمیلیارد
میانگینازبیشتر%17کهرسیددالرمیلیارد1.3بههفته
کلمشامالتحجمکهحالیدر.است2023ابتدایاز
.استیافتهافزایش%11بازار

در(دالر.م46)سرمایهوروداز%40جغرافیایی نظراز•
وکاآمریکانادا درنیزآنازبشدورسیدثبتبهآلمان

سرمایهوروددالر.م23و26 30ترتیببهسوئیس
.افتاداتفاق

دالر.م116بابیت کویندرسرمایهورودمیزانبیشترین•
4.4زنیاستقراضیفروشابزارهایوخوردرقمنقدینگی

.کردندتجربهراسرمایهوروددالر.م
برایترکیبیدارایی هایدرسرمایه گذاریابزارهای•

خروصدالرمیلیون6.4شاهدمتوالیهفتهنهمین
تمایلسرمایه گذارانمی دهدنشانکهبودندسرمایه
.کنندانترابراخودهد ارزهایرمزشرصادارند

اهدشمتیکوکاردانوسوالنا نیزآلتکوین هامیاندر•
یونی سواپواستالربیت کوین کش وسرمایهورود
.بودندسرمایهخروصشاهد

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

9%
بی سواپ

7%
فلوکی اینو

5%
گل اکس ای

5%
پنکیک سواپ

4%

BSC News
(@BSCNews)بی ان بی

31%
بیت کوین

11%
ریِیل فِور

11%
اتریوم

4%
فلوکی اینو

4%

Bitcoin News
(@BTCTN)بیت کوین

82%
اتریوم

5%
دوص کوین

3%
ا  تی تی

2%
ِورس

1%

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

دهشمشخصنموداردرکهنسبتیبهزیرکلیدواژههایگذشت،کههفتهایدر
قبلهیهفتبهنسبتنیزتغییراتدرصد.شدهاندجستبوایرانیانتوسطاست،
.استشدهحساب

افزایشهفتهایندررابخشاینسهمدولتی،دالردربارهجستبوهاافزایش
.استاندهمباقیقبلهفتهبهنسبتتغییربدونبیتکویندرحالیکهاست؛داده

میزانجستجویهریکازانواعداراییها

بیت کوین

اتریوم

س
تو
آپ

ک
متی

ای
س 
لک
گ

بی
ان 
بی 

یبا
ش

سوالنا

ین
کو
وص 
د

ک
کوا
یچ 
ر

Cryptocurrencies Report

طال
52%

دالر
20%

سکه
(%1)+19%

سهام
(%1-)6%

بیت کوین
3%



ازارتحلیلتکنیکالب
بیتکوینتحلیلتکنیکال

تحلیلتکنیکالاتریوم

تحلیلتکنیکالمونرو
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کالتحلیلتکنی
بیتکوین

Cryptocurrencies Report

دمیرسدرنمودارچهارساعتهبهنظر
کهموجسومصعودیتمامشدهوادامه

به24،300صعودمنوطبهعبورقیمتاز
بیعنوانسقفکوتاهمدتبارایدساتیا

.  میباشد27،000به
کااهنشاااندهناادهJTIدرشاااخص

جریانورودسارمایهباهدارایایاسات،
قاادرتصااعودپلااهایشاااهدکاااهش

.هستیم
درصورتورودقیمتبهکاناالماوج

کوتاهومیانمادتحمایتهایچهارم،
احتمالیهدفهایدالر19،700و22،200
.هستند
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اتریاوم،شااهدساعتهچهاردرنمودار
دالر1660مقاومتکوتاهمادتدرقیمات

ماتقیقرارداشتنهستیمکهباتوجهبه
وهمچنایننزولایچهاردرموجاصالحی
وعاادمورودجریااانJTIشاادنشاااخص

وزها،سرمایهبیشتربهاینداراییدراینر
دالرو1،465امکااانرساایدنقیمااتبااه

.تکمیلموجچهارماصالحیوجوددارد
1660استکهعبورقیماتازپرواضح

امکانصعودی،JTIوالبتههمراهیآنبا
5دالروتکمیال1،780دستیابیقیمتبه

مااوجصااعودیدرمیااانماادتراانتظااار
. داریم

التحلیلتکنیک
اتریوم

Cryptocurrencies Report
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درنمودارچهارساعتهماونروباهنظار
کهقیمتموجچهارماصالحیرامیرسد

تمامکاردهودرماوجافزایشایپانبمو
قارارالبتهبانشانههایضعیفازصعود

.  گرفتهاست
درهرصورتتشکیلماوجپانبمباا

دالرمواجااهاسااتکااهبااه191مقاوماات
احتمالزیادمقاومتاصلیهفتهپایش

کهدرصورتعباورقیماتازمیباشدرو
آنمیتوانشاهددساتیابیباهساقف

.بوددالر205
191همچنیندرصاورتمقاوماتدر

نزولاایکوتاااهومیااانهاادفهایدالر،
.دالرمیباشد138و162مدتبهترتیب

التحلیلتکنیک
 XMRمونرو

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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