
 ؟ و چگونه محاسبه می شود  شاخص ترس و طمع بیت کوین و ارز دیجیتال چیست

  د یبه خر ی منطق ریغ  یلیاست، تما ی بازار صعود کهیزمان  ایآ د؟یچقدر آرام هست  پتویبازار کر میوخ  ط یدر شرا

 د؟ یدار  شتریو ب شتریب

  عتریدر حال کاهش است، هر چه سر هامتیق  کهیزمان نیدی م ح یو ترج  د یدار ی به اعداد قرمز آلرژ ای

 د؟ یرو بفروش  هاتونیی دارا

  ل یتبد  شاخص ترس و طمع به نام   یی عدد ساده جادو کیبه  توان ی را م گذارانه یسرما ترس و طمع  احساسات

 . کرد

 . میشاخص داشته باش  نیا یهابه مولفه  ترک ینزد ی قرار است نگاه  دئویو  نیا تو

  یشاخص برا نیچطور از ا گذارانهیسرما  م یتا به شما نشان ده د یهمراه ما باش  دیویو  نیا یانتها تا

 .کنند ی بهتر استفاده م یهای گذارهیسرما

 شد؟  جادیترس و طمع چطور ا شاخص

  د یاثرگذار بر نحوه خر یدو احساس اصل یریگاندازه  یبرا CNNMONEY شاخص ابتدا توسط  نیا

 .شد  جادیدر بازار سهام ا  گذارانهیسرما

  گذارانهیکرد و احساسات سرما ی رس مختلف ترس و طمع را بر  هفت فاکتور  CNNشاخص، نیمحاسبه ا یبرا

 . کرد یازده یامت ۱۰۰از صفر تا  یاس یمقرا در 

 هستند؟ ی اعداد به چه معن نیا .دهند ی م ل یرا تشک ییدر کنار هم شاخص نها اتورهاکیاند  نیا

از حد   ش یترس ترس ب  ایآ . استفاده کرد یگذارمتیعادالنه بودن ق ی بررس  یبرا توانی شاخص م  نیاز ا خب،

 سهام شده؟  متیباعث کاهش ق

 . شود یگذارارزش  د یباالتر از آنچه با اریباعث شده ارزش سهام بس اد یحرص و طمع ز و

 کند؟ی چطور عمل م پتویشاخص ترس و طمع کر  نجاستیا  سوال

  ن یکو ت یب ی استفاده کرده و شاخص ترس و طمع را برا  CNNکردیاز همان رو me.alternative تیسا

 . ده استتوسعه دا

https://alternative.me/


 گذارانهیاحساسات سرما ی ریگاندازه  یبرا  زی شاخص ترس و طمع ن یی پتویورژن کر  ،یمثل شاخص اصل درست

 .شودی نسبت به بازار استفاده م 

 گذارانه ی سرما کهیاساس که زمان نیاست؟ برا یخرس  ای  یبازار گاو ایآ دهد ی نشان م یی عدد جادو نیا

 .است اد یبازار پررونق است، طمع ز کهیزمان و  بازار افسرده است اند دهیترس 

 .شودی شاخص استفاده م  یی به عدد نها دنیرس  ی برا کاتوریاز هفت اند  CNNMONEY کردیرو در

 ست؟ یشاخص چ نیا  ییپتویورژن کر یکاتورها یاند اما

 .استفاده شده متفاوت هستند  یکاتورهایدارند، اما اند   یمشابه هی شاخص پا یمحاسبات  میمفاه

 .استفاده شده است ی فی و ک یکم  اریمع  ۶از   ی بیاز ترک درواقع

 . ندارند  یکسانی یوزنها  کاتور یاند  ۶  نیا ، CNNMONEYیکاتورهایاند  برخالف

داشته   دهند ی م  لیرا تشک  نیکوت یکه شاخص ترس و طمع ب ی کاتوریاند  ۶به   ینگاه م یموضوع بر نیتوجه به ا با

 .میباش 

 .ارزش شاخص است درصد ۲۵است، که  نوسانات  ای  Volatilityکاتوریاند  نیاول

روز   ۹۰تا   ۳۰  یط مت یق  ریو آن را با نوسانات اخ کند ی م ی بررس  بازار را یفعل  متیق Volatility کاتوریاند 

 . نوسان بازار تا چه حد است کند ی مشخص م  نگونهیا و  کند ی م  سهیگذشته مقا

   .شودی ترس استفاده م  کاتورینوسانات در شاخص بعنوان اند  از

 . ترس بازار است انگرینما احتماالً Volatility در د یشد  شیافزا ک یمثال  یبرا

از شاخص ترس و طمع را نشان   درصد  ۲۵ ز ین کاتوریاند  نیا .است مومنتوم و حجم بازار کاتوریاند  ن یدوم

 .دهد ی م

 .در دراز مدت اشاره دارد متیبازار در حفظ روند ق ییزبان ساده، مومنتوم بازار به توانا به

روز گذشته   ۹۰روز و  ۳۰ نیانگ یبا م ن یکو  تیب یفعل حجم بازار و مونتوم  کاتور،یاند  ن یمحاسبه ا  یبرا نیبنابرا

 .شودی م  سهیمقا

  ی معن به  است اد یز د یخر بازار مثبت و حجم  که یمثال زمان ی برا .کند ی سبز شاخص از مومنتوم استفاده م قسمت

 . شودی بازار ترجمه م گذارانه یسرما طمع



  نیسوم ی اجتماع یهارسانه  خب،  د؟یدار  ادیشد را به  ن یکو ت یب متیماسک که باعث سقوط ق  النیا تییتو

 .بر شاخص هستند  یاثرگذار درصد ۱۵با  کاتوریاند 

به شکل   ییو نرخ تعامل باال دهد ی م  لیرا تشک ی امروز یاز زندگ  ی بخش بزرگ کی اید یسوشال م نکهیبه ا باتوجه

در   صانه ی حر یکه رفتار . شود ن یکو ک یدر  یعالقه عموم شیباعث افزا تواند ی م ها دارد و هشتگ  کیپست، ال

 . بازار به دنبال دارد

  تیارزش بازار ب رد یگیاندازه م  کاتور یاند  نیا .را در بر دارد درصد ۱۰است که  ننسیدام کاتوریاند  نیچهارم

  شتریب نیکو  تیب ننسیهرچه دام .داده است ل یرا تشک یپتوکارنسیارزش کل بازار کر از زانی چه م نیکو

 . ها کمتر است نیآلتکو  دیباشد، خر

 .است ی بازار خرس  یگذاران به معن  ه یسرما نیب که 

مدت حضور در بازار   نیشتر یب نیکو ت یکه ب ل یدل نی به ا گذارانه ی از سرما یاریدر نظر بس د، یطور فرض کن نیا

 .است پتویرا دارد، بهشت امن کر

 .ها است نیآلتکو  د یاز خر گذارانه یترس سرما ش یافزا یبه معن  ن یکو تیب  ننس یدر دام شیافزا نیبنابرا

پاداش در   افت یدر تیدارند با ن   لیگذاران تما  هیسرما شود،ی کم م  نیکو تیب ننسیدام  کهیزمان گریطرف د در

 کنند   یگذار  هیسرما  سک یپر ر ی ها نیآلتکو

مرتبط با   ی جستجوها یحجم باال  .دارد ر یتاث یینها ازیدر امت درصد  ۱۰است که  کاتوریاند  نیپنجم گوگل  ترند

موضوعات سرچ   شیافزا ، یخیدرواقع، از نظر تار .گذاران است ه یسرما ان یطمع م  ش یافزا ی به معنا نیکو تیب

 .داشته است یرمزارزها همبستگ  متیدر ق د ینوسانات شد  با نیکو  تیب رامون یشده پ

 . کرد جاد یچارت را ا نیا ن« یکو  تیب مت یق یمثال، عبارت »دستکار یبرا

 .ترجمه شد  ن یکو تیب  متیدر ق  یدرصد   ۵با کاهش ( ۱۴۰۰ بهشتی ارد) ۲۰۲۱  ی ف در حدود مگرا کیاسپا

 . کرد ر یترس در بازار تفس  توانی موضوع را م نیا

 .دهد ی م لیارزش شاخص را تشک درصد ۱۵که  آمار ج ینتا آخر،  در

تا نظر افراد درباره بازار را   شود، ی م ی ریگاندازه  ینظرسنج یهادر پلتفرم   یهفتگ  یری آمارگ ق یاز طر کاتوریاند  نیا

 .بسنجد 



 .است ۱۰۰تا ۰  نیکه بازه ب د یآی شاخص بدست م ازیبا هم، امت کاتورهایاند  نیتمام ا ب یترک از

  ی خرس  نیکو تیانداز بدرباره چشم  گذارانهیو نشانه آن است که سرما است  دی ترس شد  انگرینما ۰ عدد

 . هستند  یگاو  گذارانه یو نشانه آن است که سرما  است ادیطمع ز  انگرینما ۱۰۰عدد  که یدرحال هستند 

 چطور از شاخص ترس و طمع استفاده کنند؟  گذارانه یسرما خب، 

شاخص به آنها کمک   نی ا .روند استفاده کنند  کاتوریاز شاخص ترس و طمع بعنوان اند  توانند ی م  گذارانهیسرما

 . کنند  یگذاره ی سرما یشتریب  یدر رمزارزها با آگاه کند ی م

 . زدیری م  یرمزارزها به زود  متیق است که احتماالً یمعن  نیمقدار شاخص باال است، به ا کهیمثال، زمان یبرا

 است،  نییمقدار شاخص ترس و طمع پا که یزمان گر،یدر طرف د .فروش باشد  یبرا  یممکن است زمان خوب  و

 .باشد  د یخر ی برا ی که ممکن است فرصت خوب  ابد،ی شیافزا متی احتمال وجود دارد که ق نیا

رمزارزها ارائه   یآت  متی از ق یقابل اعتماد ریشاخص ترس و طمع تفس ایآ ؛ی به سوال اساس  م یبرگرد حاال

 کند؟ یم

 . است: نه نیکوتاه ا جواب

 .کند ی م  زیکه شاخص ترس و طمع صرفا احساسات بازار را آنال ل یدل  نیا به

احساسات  ر یعنوان تحت تاث چ یکه به ه م یو فاندامنتال را دار کالیتکن ل یاست که تحل ل یدل  نیا به

   انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال آشنایی با  .ستند ین گذارانهیسرما

 .حرکت بازار هستند  ی نیب شیپ ی برا ی بهتر یمتدها نیبنابرا

  ی ریگاندازه  ق یآن را دق  تواند ی نم ییبه تنها اریمع کی است و  الیس  اریبازار رمزارزها بس د یخاطر داشته باش  به

 .کند 

 .د یاستفاده کن ی ریگمیتصم ی بازار برا یهاک یکل نگر از متر  بیترک ک یاز  شهیهم  د یبا گذار،ه یسرما ک ی بعنوان

 .د یبازار آرامش خود را حفظ کن د یشد  ط یدر شرا  نکه یمهمتر از همه ا و

 .است یجار هاابانیخون در خ که یزمان  د،ی: بخرد یگوی وارن بافت م ییکایمعروف آمر اردر یلیکه م  همانطور

 

https://learn.bitmit.co/types-of-cryptocurrency-analysis/

