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فهرستگزارش

اهداف و ماموریت های رتبه بندی کوین ایران

تغییرات اساسی نسبت به رتبه بندی اول 

روش شناسی رتبه بندی کوین ایران

نتایج پژوهش 

پیوست ها
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خالصهاهدافو
ماموریتها
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اهدافپژوهش

.شدمنتشر1399پاییزدربارنخستینبرایکوین ایرانایرانیرمزارزیصرافی هایرتبه بندی

متمرکزسرویس دهنده هایعملکردبهبودوشفافیتافزایشرتبه بندیاینانجامازهدف

 بندیرتبهاینازصرافی هاوکاربرانبی نظیراستقبال.استبودهایراندررمزارزیمبادالتی

اینبه روزرسانیجدیدتریندر.استاولیهاهدافازبخشیبهمادستیابینشان دهنده

رمزارزیصرافی 24وکرده اندپیداتوسعه نخستپژوهشدرمطالعهموردشاخص هایرتبه بندی

قانهخالروش شناسییکرتبه بندیایندر.گرفته اندقرارارزیابیموردآن هااساسبرایرانی

رارقمطالعهموردمختلفدیدزاویههشتازایرانیصرافی هایآندرکهاستپیداکردهتوسعه

رهبرایکیفینشانیکوکمینمرهیککمیوکیفیمتغیر80ازتلفیقیبانهایتدر.گرفته اند

ناختشبرایمناسبیمعیاررتبه بندیایننتایجهستیممعتقد.شدگرفتهنظردرصرافی

.استایراندرکمترریسکباصرافی های
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رتبهبندیصرافیهابهچه
معناست؟

اعطاکیفینشانیکوکمینمرهیکصرافیهربهرتبه بندیاین

باالترو70کمینمرهکههستندآنهاییممتازصرافی های.می کند

یپدرکمتریریسکآنهاازاستفادهمتعاقبا.کرده اندکسب

بوده70الی60بینآنهانمرهکهصرافی هایی.داشتخواهد

کردهکسبرا60تا50نمرهکهآنهاییکم،ریسکباصرافی های

امتیاز50ازپایین ترکهآنهاییومتوسطریسکباصرافی های

.می شوندتفسیرباالریسکباصرافی هایکرده اند،کسب

رتبهبندیصرافیهاچهچیز
نیست؟

یکذاتیوهمیشگیبرتریدهندهنشانرتبه بندیاین

ندهمعرفی کنهمچنین.نیستصرافی هابقیهبرصرافی

کاربرانمبادالتوسرمایه گذاریبرایمناسبمحل

بهبودوشفافیتافزایشپژوهشاینهدف.نیست

.استایرانیرمزارزیصرافی هایعملکرد
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:باشدزیرمواردشاملمی توانداونگرانی هایشود،رمزارزهاتبادلدنیایواردمی خواهدکاربریکوقتی
کنم؟اعتمادصرافیاینتوسطمنتشرشدهاطالعاتبهمی توانمآیا•
آنکارمزدهایومناسبصرافیاینقیمت هایآیادارد؟وجودصرافی هابازاردردستکاریامکانآیا•

است؟عادالنه
است؟شدهبیمهوامنمندارایی هایآیا•
دارد؟خوبیAPIصرافیاینآیا•

سرویس دهیتکیفیاساسبربایدبلکهگیرد،صورتآنبازارحجمبرمبتنیتنهانبایدصرافییکانتخابپس
استفادهابصرافی.شونددستکاریآسانیبهمی توانندنقدینگیوحجم.باشدآندراطالعاتعرضهشفافیتو

لت فرمپدرمبادالتحجممی توانندراحتیبهرمزارزاهدایومبادالتیرقابت هاینظیرتشویقیمکانیزم هایاز
قرارظرنمدمتفاوتفاکتورهایازمجموعهبایدمناسبصرافییکانتخابمنظوربهپس.دهندافزایشراخود

وایایزازمی کندسعیوداردفرعیشاخصدوواصلیشاخصششمارتبه بندیکهاستخاطرهمینبه.گیرند
مرهنازاستفادهبارتبه بندیاین.دهدقرارارزیابیموردراایرانیرمزارزیصرافی هایسرویس هایمختلفی
وطمتوسریسکباصرافی هایکم،ریسکباصرافی هایگروهسهبهراایرانیصرافی هایمجموعه،هرتجمیعی

.می کندبندیتقسیمباالریسکباصرافی های

!حجمبازارگمراهکنندهاست
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الیقسازودهندبهبودراخودسرویس هایرقابتیگزارشاینبهتوجهبامی توانندصرافی ها
.شوندمطلعبازارروند هایوکاربران

ردموراصرافیهردرسرمایه گذاریریسکپژوهشاینمطالعهبامی توانندسرمایه گذارها

.دهندقرارتوجه
.دارندمشاورهبهنیازوکنندایجادرمزارزیصرافییکمی خواهندکهسرمایه گذارها

مادرشرکت هایوحقوقیشرکت هایبیمه ها،مانندصرافی هابهسرویس دهنده ها
.باشندداشتهرمزارزیصرافی هایوضعیتازبهتریدرکمی خواهندکهسرویس دهنده

یتوضعازیاکنندوضعقانونجدیدحوزهاینبرایمی خواهندکهدولتی هاوقانون گذاران
.کنندپیدابهتریآگاهیصرافی هااینکیفی

مراجعهابمی توانندوبوده اندپژوهشایننهاییواولیههدفکهمبادله کنندگانوکاربران
ایه هایسرمبرایمناسبمکانوشوندآگاهخودعالقهموردصرافیکیفیتازرتبه بندیاینبه

.کنندشناساییراخود

یاینرتبهبندیبرایچهکسان

مفیداست؟
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تغییراتاساسی
نسبتبهرتبهبندی

اول
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یعنیصرافی هااصلیبازارسهبهمربوطداده های

BTC, ETH ,USDT

ارائهپژوهشضمیمهدرنتایجوقرارگرفته اندمطالعهمورد

.شده اند

ازاربکیفیتشاخصوصرافی هاکوین ایرانرتبه میانهمبستگی

.استگرفتهقرارمطالعهمورد

امادغهمبامعامالتبرنظارتوسرمایه گذاریشاخص های

Custodyمورد and Monitoringنامبهمتغیریکدرو

.گرفته اندقرارمطالعه

دهشاضافهموثرپارامترهایبهپارامتریکامنیتشاخصدر

.است

.استکردهپیداتوسعهبازارکیفیتشاخص

رتربصرافیچهاربرایارزیابیازشمارهایندرآمدهبدستنتایج

.استشدهمقایسهپیشینپژوهشنتایجبا

بهاطالعاتوشدهروزبهاطالعاتآوریجمعروش های

.شدنداستخراجمکانیزهومدونصورت

چهتغییراتینسبتبهرتبهبندیقبلاعمالشدهاست؟
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نکاتمهم

(Ramzinex)رمزینکسو ( Wallex)والکس، ( Nobitex)نوبیتکس، (Exir)اکسیر : صرافی های با ریسک کم•

.درصد حجم روزانه ی بازار مبادالت رمزارزی را به خود اختصاص داده اند82صرافی های با ریسک کم  •

.نسبت به دوره ی قبل افزایش یافته  استکم تعداد صرافی های با ریسک •

.تعداد صرافی های با ریسک متوسط نسبت به دوره ی قبل افزایش یافته است•

. استهیچ حمله هکری به صرافی ها گزارش نشده است و امنیت صرافی ها ارتقاء پیدا کرده •

خود را در اختیار تیم تحقیقاتی APIدرصد صرافی ها مستندات 45نزدیک به . ارائه اطالعات توسط صرافی ها افزایش پیدا کرده استشفافیت •

.درصدی نسبت به پژوهش پیشین را نشان می دهد20قرار دادند که این یک افزایش 

.درصد صرافی ها الزامی است100احراز هویت برای . و هویتی کاربران در سطح باالیی توسط صرافی ها انجام می شودKYCاستانداردهای •

.ددرصد از صرافی ها به عنوان یک موسسه مالی ثبت قانونی شده انصفر صرافی ها مالحظات قانونی بیشتری را رعایت می کنند اما تنها•
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دهرتبهبندی
صرافیبرتر
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سیستمهای
تشویقی

هایگزارش
منفی
(-5)

پشتوانهونظارت
+(5)

کیفیتتیم
اجرایی
(10)

تجربهکاربری
(15)

ارائهمناسباطالعات
(15)

کیفیتبازار
(20)

امنیت
(20)

قانونمداری
(20)

امتیاز صرافی رتبه

7.4 5 1.25 99 73.9 88 62.8 69 54.6 67.71 Exir 1

7.23 5 0 87 86.6 74 74.9 58 60.6 66.51 Nobitex 2

7.83 5 2.5 87 75.6 74 69.9 57 44.6 62.94 Wallex 3

8.14 5 0 72 75.8 78 66.5 66 54.6 62.71 Ramzinex 4

6.13 5 1.25 71 75.7 74 48.9 66 53.6 59.51 Mazdax 5

5.98 5 0 72 75.4 74 62.8 64 47.6 59.50 Coinnik 6

5.89 5 1.25 93 64.4 68 65.1 56 40.6 57.75 Arzpaya 7

6.87 5 1.25 87 81.07 43.38 49.5 64 50.6 56.45 Bitpin 8

5.72 5 1.25 55 78.5 60 61.8 55 42.6 54.41 Ok-ex 9

3.73 5 1.25 81 72.7 42.96 48.6 62 48.6 53.55 Bidarz 10
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روششناسی
رتبهبندی
کوینایران
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روش هاواهداف
روششناسی

نرتبهبندیکوینایرا
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درپژوهشاینبرایامتیازدهیسیستمیک

ازیفیکاستانداردیکبتوانتااستشدهنظرگرفته

AتاEهاصرافیبهشدهکسبامتیازبهتوجهبارا 

.کرداعطا

محدوده و اهداف

کهردهکترکیبهمبارامرتبطکمیوکیفیپارامتر68ما

مطالعهموردراایرانبازاردرفعالرمزارزیصرافی24

بهمشخصیبحرانینقاطاساسبرمتغیرهر.دهیمقرار

مشخصیبازه هایواستشدهتبدیلاعدادازسریالی

دریوزنتوزیع.استیافتهتوسعهآنهادسته بندیبرای

هکاستگونه ایبهپارامترهااینبرایشدهگرفتهنظر

ریامتیازگیونکندمشخصراصرافیرتبهشاخصیک

.گیردصورتعادالنه

بازارکیفیت امتیازدهی سیستم 

مستقلپارامتر5گرفتننظردرباراصرافی هابازارکیفیتما
ازقسمتایندرمانیازمورداطالعات.دادیمقرارارزیابیمورد

.استشدهاستخراجصرافی هاسفارش هایومبادالتلیست
بیعی،طرفتارهاینقدینگی،میزانمبادله،کیفیتارزیابیماهدف

.استبودهصرافی هااحتمالیاخالل هایوپایداری

افی هایصردرنقدینگیمیزانبیشترینبابازارسهبخشایندر
بودهتوجهموردUSDTوETHوBTCبازارهاییعنیایرانی
اصرافی هبهمقایسه ایصورتبهقسمتایندرامتیازهااست
هربازارکیفیتبراینمرهیکبهنهایتدر.استشدهاعطا

ایسهمقبرایمناسبیمیزانمعتقدیمکهدست یافته ایمصرافی
.استایرانیارزیرمزصرافی هایدربازارکلیکیفیت



کوینایرانروششناسیرتبهبندی
شاخصهایاصلی

رتبه بندی نهایی از اجزاء زیر و با درصد وزنی مشخص شده تشکیل 

.شده است
20%

20%

20%

15%

15%

10%

1

2

3

4

5

6

کیفیت بازار

امنیت

قانون مداری

ارائه مناسب اطالعات

تجربه کاربری

کیفیت تیم اجرایی
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هشدگرفتهنظردرتشویقیامتیازعنوانبهکهداردوجودشاخصیکرتبه بندیسیستمایندر

.است

قرارارزیابیموردراصرافیهردرسرمایه گذارشرکت هایکیفیسطحنظارتوپشتوانهشاخص

ارقرپژوهشموردراکاربرانمبادالتبرصرافی هانظارتیابزارهایکیفیتهمچنینومی دهد

.می کنداضافهصرافی هابهامتیازپنجحداکثرتاشاخصاین.می دهد

یمهستمعتقدکهآنجاییهاز.داردنیزتشویقیمکانیزم هایعنوانباشاخصیکپژوهشاین

یاونبودخوبمعنایبهلزومابیشترکاربرانجذببرایتشویقیطرح هایازصرافی هااستفاده

هایانتدر.دادیمقرارمطالعهموردمستقلطوربهراپارامترایننیست،صرافییکبودنبد

.استشدهارائهآنهاتشویقیطرح هایبهتوجهباصرافی هاارزیابینتایجپژوهشاین

روششناسیرتبهبندی

کوینایران

شاخصهایتشویقی
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1) )زیرشاخصها

کیفیت بازار امنیت قانون مداری

اسپرید•
لیکوئیدیتی و نقدینگی•
گستردگی بازار•
رفتارها در قبال تحرکات •

بازار و پایداری
رفتارهای طبیعی•

لیبین الملمدارک امنیتی •
SSLرتبه •
استفاده از ولت سرد•
درصد موجودی ولت سرد•
جغرافیایی گستردگی •

کلیدهای خصوصی
HDWاستفاده از •
مرحله ایتایید دو •
استفاده از ارائه دهندگان•

حضانت

ینشان تجاری ثبت شده قانون•
ریسک های قانونی کشوری•
وجود بسترهای قانونی•
ثبت به عنوان موسسه مالی •

اعتباری
AMLو  KYCروش های•
عضویت در انجمن های صنفی•
بیمه در قبال ضررهای احتمالی•
نظارت بر شبکه معامالت•
وجود مشاور حقوقی•

کوینایرانروششناسیرتبهبندی
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2) )زیرشاخصها

کیفیت تیم اجرایی تجربه کاربری ارائه مناسب اطالعات

هویت تیم اجرایی•
مدارک تحصیلی عالیه•
مرتبطحرفه ای سوابق •
عمر هر صرافی•

کاربرپسند بودن•
نمایش مطلوب•
شبکه های اجتماعی•
اپلیکیشن موبایل•
تطبیق پذیری •
کیفیت پشتیبانی•
تسویه حساب و •

محدودیت ها

APIپاسخگویی میانگین زمان •
گذشتهدر مبادالت وجو جست •
نمایش تاریخی کندل ها•
کیفیت کندل ها•
Web socketارتباط •
ارائه شفاف لیست سفارش ها•
بیشترین لول سفارشات •

پیشنهادی
APIنرخ محدودیت •

FIXاتصاالت •

کوینایرانروششناسیرتبهبندی
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3) )زیرشاخصها

(مستقل)مکانیزم های تشویقی  (تشویقی)پشتوانه و نظارت 

مبادالتیرقابت های •

Airdropsارزرمز اهدای •

اختصاصیتوکن •

هزینهبدون مبادالت •

مارجینمبادالت •

داخلیمعامالتبرنظارتابزارازاستفاده•

خارجیمعامالتبرنظارتابزارازاستفاده•

مالیموسساتوبانک هاسرمایه گذاری•

کوچکترموسساتوشرکت هاسرمایه گذاری•

کوینایرانروششناسیرتبهبندی
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کیفیت بازار 

(سفارش ها)

کیفیت بازار 

(مبادالت)

:  بازه زمانی•

آبان ماه الی دهم اسفند ماه21•

:منابع•

دین، بانک جهانی، شفافیت جهانی، لینک•
وب سایت صرافی ها، گیت هاب، مدیر 

اجتماعی صرافی ها، شبکه های 
صرافی ها

:روش•

جمع آوری دستی اطالعات، استفاده از•
فرم های گوگل

اصلیشاخص های 

:  بازه زمانی•

آبان ماه21آبان ماه الی 7•

:منابع•

•REST API لیست ) صرافی ها
(مبادالت

:روش•

توسعه داده شده APIاستفاده از •
توسط صرافی ها

:  تکرار•

دو بار در هر روز•

:  بازه زمانی•

آبان ماه21آبان ماه الی 7•

:منابع•

•REST API لیست ) صرافی ها
(سفارش ها

:روش•

توسعه داده شده APIاستفاده از •
توسط صرافی ها

:  تکرار•

دو بار در هر روز•

کوینایرانروششناسیرتبهبندی

جمعآوریاطالعات
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رتبهبندیصرافیهای

کوینایران

رتبهبندیومعیارسنجشکیفی
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نتایجپژوهش



نمرهیصرافیهاو
حجمبازارآنها

وانکوین ایررتبه بندیبیننماییرابطهیککلیطوربه
معنیاینبه.داردوجودصرافی هابازارروزانهحجم

تکیفیباالترحجمباصرافی هاییداشتانتظارمی توان
.کرده اندکسبنیزبهترینمرهودارندنیزباالتری

حجمگرفت،نظردرهمیشگیرابطهیکنمی تواناگرچه
.نیستفیصرایکباالترکیفیتمعنایبهلزومابیشتربازار

رهاپارامتسایرگرفتننظردربرایواضحنیازیک:توجه
قابلروبهروگرافازنیزصرافی هابازارحجمبرعالوه

.استبرداشت
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نمرهکیفیتبازارو
Due diligence

تبهربینمثبتهمبستگییکرتبه بندیاین
Dueنمرهوصرافی هابازار diligenceراآن ها

.می دهدنشان

نظردرهمیشگیرابطهیکنمی تواناگرچه
ازارصرافی هابازاررتبهبتوانشایداماگرفت،

Dueنمره diligenceزدتخمینآنها.

Dueنمره:توجه diligenceتجمیعینمرهاز
پارامترمنهایپارامترهاتمامیازصرافی ها

!آیدمیبدستبازارکیفیت



سهمصرافیهااز26
بازارمبادالت
رمزارزها

رافیصچهار.داشته اندایراندررمزارزهامبادالتبازارازبیشتریسهمکمریسکباصرافی هایکهمی دهدنشانمابررسینتایج
.داده انداختصاصخودبهرابیت کوینبازارحجمدرصد82ازبیشروبهروشکلبامطابقرمزینکسووالکسنوبیتکس،اکسیر،

.داده انداختصاصخودبهرابازاردرصد15نیزمتوسطریسکباصرافی های

!می شودانجامباالریسکباصرافی هایدررمزارزیمبادالتاز(درصد1.5حدوددر)توجهیقابلحجمهمچنان:توجه
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سهمصرافیهاازبازارمبادالترمزارزها
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قانونمداری_نتایج
صرافیها

درصد50

.صرافی ها از ابزارهای مانیتورینگ تراکنش ها استفاده می کنند

درصد 100

.صرافی ها از ابزارهای شناخت مشتری استفاده می کنند

درصد0

.صرافی ها در قبال خسارات احتمالی کاربران متعهد شده اند

درصد58

.صرافی ها از از وکالی حقوقی به طور منظم استفاده می کنند
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توزیعکیفیصرافیها



قانونمداری-نتایج29
صرافیهایبرتر-

درجه کیفی نمره صرافی نام صرافی رتبه صرافی

B+ 60.6 (Nobitex)نوبیتکس  1

B 54.6 (Exir)اکسیر 2

B 54.6 (Ramzinex)رمزینکس  3

B 53.6 (Citex)سیتکس  4

B 53.6 (Mazdax)مزدکس  5

B 50.6 (Bitpin)بیت پین 6

C 48.6 (Bidarz)بیدارز  7

C 47.6 (Coinnik)کوین نیک  8
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امنیت-نتایج
صرافیها

درصد62

صرافی ها بیشتر رمزارزهای کاربران را ذخیره سازی سرد
.می کنند

درصد 0

.از خدمات سرویس های حضانتی استفاده می کنند

درصد0

.صرافی ها مدارک امنیتی بین المللی ارائه کرده اند

درصد58

.صرافی ها از کیف پول های اچ دی استفاده می کنند
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توزیعکیفیصرافیها
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صرافیهایبرتر-امنیت-نتایج

درجه کیفی نمره صرافی نام صرافی رتبه صرافی

B+ 69 (Exir)اکسیر 1

B+ 68 (Mazdax)مزدکس 2

B+ 66 (Ramzinex)رمزینکس  3

B+ 64 (Exnovin)ایکسنوین  4

B+ 64 (Coinnik)کوین نیک  5

B+ 64 (Bitpin)بیت پین  6

B+ 62 (Bidarz)بیدارز  7

B 58 (Nobitex)نوبیتکس  8



کیفیتارائه-نتایج32
اطالعاتتوسط

صرافیها

درصد41

.صرافی ها توانایی جست جو در مبادالت تاریخی را فراهم کرده اند

درصد 45

خود را در دسترس کاربران قرار APIصرافی ها مستندات 
.داده اند

درصد0

.ارائه می دهند FIXصرافی ها ارتباطات 

درصد33

.را ارائه می دهندWebsocketصرافی ها ارتباط 
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توزیعکیفیصرافیها
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-کیفیتارائهاطالعات-نتایج

صرافیهایبرتر

درجه کیفی نمره صرافی نام صرافی رتبه صرافی

A+ 88 (Exir)اکسیر 1

A 78 (Ramzinex)رمزینکس  2

A 74 (Nobitex)نوبیتکس  3

A 74 (Coinnik)کوین نیک  4

A 74 (Wallex)والکس  5

A 72 (Mazdax)مزدکس 6

A 72 (Jibitex)جیبیتکس  7

A 72 (Farhad)فرهاد  8
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تجربهیکاربری-نتایج
صرافیها

درصد33

صرافی ها برنامه موبایل پلتفرم 
.مبادالتی خود را عرضه کرده اند

درصد 58

صرافی ها محدودیت های برداشت را به 
.طور شفاف مشخص کرده اند

درصد87

صرافی ها پشتیبانی فنی مناسبی ارائه 
.می دهند

درصد58

صرافی ها از ظرفیت های شبکه های 
اجتماعی برای ارتباط با مخاطب بهره 

.مناسب برده اند
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صرافیهای-تجربهکاربری-نتایج

برتر

درجه کیفی نمره صرافی نام صرافی رتبه صرافی

A+ 86.65 (Nobitex)نوبیتکس  1

A+ 84 (Farhad)فرهاد  2

A+ 81 (Bitpin)بیت پین 3

A 78 (OKex)اوکی ایکس  4

A 77 (Exnovin)ایکسنوین  5

A 75.87 (Ramzinex)رمزینکس  6

A 75.7 (Mazdax)مزدکس  7

A 75.6 (Wallex)والکس  8



مکیفیتتی-نتایج
صرافیهااجرایی

درصد29

صرافی ها بیش از دو سال 
.عمر عمر دارند

درصد 45

صرافی ها چارت سازمانی 
متناسب با یک شرکت مالی 

.دارند

درصد45

صرافی ها هیچ اطالعاتی از 
چارت سازمانی خود ارائه 

.نکرده اند

درصد62

صرافی ها مدیران باالرده و 
میانی مجموعه خود را معرفی 

.کرده اند
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-کیفیتتیماجرایی-نتایج

صرافیهایبرتر

درجه کیفی نمره صرافی نام صرافی رتبه صرافی

A+ 99 (Exir)اکسیر 1

A+ 93 (Arzpaya)ارزپایا  2

A+ 87 (Nobitex) نوبیتکس 3

A+ 87 (Bitpin)بیت پین 4

A+ 87 (Wallex)والکس  5

A+ 81 (Bidarz)بیدارز  6

A 78 (Citex)سیتکس  7

A 72 (Ramzinex)رمزینکس  8



پشتوانهو-نتایج
نظارتصرافیها

درصد30

صرافی ها 
سرمایه گذارهایی غیر از 

.مجموعه خود دارند

درصد 9

صرافی ها از ابزارهای 
نظارت بر مبادالت داخلی 

.استفاده می کند

درصد100

صرافی ها هیچگونه نظارتی 
بر تراکنش های با مقصد و 
مبدا خارج از مجموعه خود 

.ندارند

درصد100

صرافی ها توسط هیچ بانک 
و یا موسسه مالی معتبری 

0.پشتیبانی نمی شوند

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A+ A B+ B C D E

توزیعکیفیصرافیها
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صرافیهای-پشتوانهونظارت-نتایج

برتر

درجه کیفی نمره صرافی نام صرافی رتبه صرافی

B 50 (Wallex)والکس  1

E 25 (Exir)اکسیر 2

E 25 (Arzpaya)ارزپایا  3

E 25 (OKex)اوکی ایکس  4

E 25 (Mazdax)مزدکس  5

E 25 (Citex)سیتکس  6

E 25 (Exnovin)ایکسنوین  7

E 25 (Jibitex)جیبیتکس  8
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مکانیزمهای-نتایج
تشویقیصرافیها

(ردهبندیمستقل)

درصد33

.صرافی ها سطوح مختلف کاربری دارند

درصد 8

!صرافی ها ابزارهایی برای مبادالت اهرمی دارند

درصد50

.صرافی ها امکان مبادالت بی هزینه را فراهم کرده اند

درصد25

.های رمزارزی پشتیبانی می کنندAirdropصرافی ها از 
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توزیعکیفیصرافیها
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مکانیزمهایتشویقی-نتایج
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مکانیزمهایتشویقی-نتایج
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-مکانیزمهایتشویقی-نتایج

صرافیهایبرتر

درجهکیفی نمرهصرافی نامصرافی رتبهصرافی

A+ 81 (Ramzinex)رمزینکس  1

A 78 (Wallex)والکس  2

A 74 (Exir)اکسیر  3

A 72 (Nobitex)نوبیتکس 4

B+ 68 (Bitpin)بیت پین  5

B+ 61 (Mazdax)مزدکس 6

B 59 (Coinnik)کوین نیک  7

B 58 (Arzpaya)ارزپایا  8
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پیوست
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نمودارهای–کیفیتبازار
تکمیلی

)BTC(
استبیشترآنهابازارنقدینگیکهصرافی هاییمعمول،طوربه

.باشندداشتهرااسپریدکمترینباید

روشفوخریدپیشنهادبهتریناختالفبااسپریدآنجاییکهاز
درموثرنقدینگیکهنباشدعاقالنهخیلیشایدمی شود،محاسبه

!کنیمقضاوتآناسپریدمیانگینباراصرافیهر
جشسنبرایخوبیمعیاریمی تواندبازارعمقکناردراسپرید

!باشدکاربرانبرایمبادلهزمانیهزینهیاونقدینگی

باصرافیهشتاسپریدقسمتایندرشدهارائهگراف های
باراUSDTوBTC،ETHبازارسهبرایارباالترنقدینگی

.می کندمقایسههم
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ینمودارهایتکمیل–کیفیتبازار

)BTC(
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ینمودارهایتکمیل–کیفیتبازار

)BTC(
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ینمودارهایتکمیل–کیفیتبازار

)ETH (
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ینمودارهایتکمیل–کیفیتبازار

)ETH(
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ینمودارهایتکمیل–کیفیتبازار

)USDT(
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ینمودارهایتکمیل–کیفیتبازار

)USDT(
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–عمقبازار
تکمیلینمودارهای

)BTC(
درسفارشاتکلحجمواقعدربازارعمقمعمول،طوربه

اننشبازارعمقواقعدر.استصرافییکسفارش هایلیست
یکاگرواستممکنصرافییکدرمبادلهمقدارچهمی دهد

وجودقیمتتغییرامکانچقدرشود،صرافیواردزیادحجم
.داشتخواهد

بادلهمامکانواستپایدارتربیشترعمقباصرافییکبازار
عمقماقسمتایندر.استبیشترآندرباالترحجم های

هرنمیانگیقیمتپایینوباالدرصدییکبازهدرسفارشات
.دادیمقرارنظرمدرابازار

روزسیزدهمیانگینعمققسمتایندرشدهارائهگراف های
نشانصرافیهشتUSDTوBTC،ETHبازاربرایرا

.می دهد
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تکمیلینمودارهای–عمقبازار

)BTC(
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نمودارهایتکمیلی–عمقبازار

)BTC(
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تکمیلینمودارهای–عمقبازار

) ETH(
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تکمیلینمودارهای–عمقبازار

) ETH(
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تکمیلینمودارهای–عمقبازار

) USDT(
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نمودارهایتکمیلی–عمقبازار

) USDT(
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–حجمروزانه
نمودارهایتکمیلی

)BTC(
.می شودمعاملهروزهرکهاسترمزارزیمقدارروزانهحجم

نیافتبرایمیانگینبه طورروزچنددررامقداراینمی توان
معامالتحجممیانگین.کردمحاسبهروزانهحجممیانگین
اعانوزیادیاکممعامالتحجمزیرااستمهممعیاریکروزانه
طوربه.می کندجذبراسرمایه گذارانومعامله گرانمختلف

ه ترییافتتوسعهبازارباالترروزانه یحجمباصرافیمعمول،
متیازاباالتر،بازارحجمباصرافی هاییرتبه بندیایندر.دارد
.کردندکسببهتریبازار

روزانه یمیانگینحجمقسمتایندرشدهارائهگراف های
صرافیهشتUSDTوBTC،ETHبازاربرایراروزسیزده

.می دهدنشان
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نمودارهایتکمیلی–حجمروزانه

)BTC(
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نمودارهایتکمیلی–حجمروزانه

) ETH(
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نمودارهایتکمیلی–حجمروزانه

) ETH(
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نمودارهایتکمیلی–حجمروزانه

) USDT(
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نمودارهایتکمیلی–حجمروزانه

) USDT(
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هزینههایتراکنش
برایفروشندگانو

خریداران
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کارمزدهایخروج
رمزارزازصرافیها
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کارمزدهایخروج
رمزارزازصرافیها
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تعدادبازارهایموجوددر
صرافیها

(ریال)
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تعدادبازارهایموجوددر
صرافیها
(USDT)
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نمرههشتتغییرات
صرافیبرترردهبندیپیشین
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تغییراتمیانگینحجمروزانهی
چهارصرافیبرتر

.می شودمعاملهروزهرکهاسترمزارزیمقدارروزانهحجم
تنیافبرایمیانگینبه طورروزچنددررامقداراینمی توان
افزایشمعمول،به طور.کردمحاسبهروزانهحجممیانگین

افزایشصرافیکهاستمعنیاینبهمبادالتروزانهحجم
کردهتجربهرامعامالتمیزانافزایشیاوکاربرانتعداد
Ramzinexصرافیکهدریافتمی توانگزارش هااز.است

یناکهحالیدربوده،مبادالتحجمافزایشبیشترینشاهد
.استبودهثابتنسبتاExirصرافیبرایروند

روزانهحجممیانگینقسمتایندرشدهارائهگراف های
دوبرایراUSDTوBTC،ETHبازارسهبرایمبادالت

.می کندمقایسهپژوهشازدوره



تغییراتمیانگینحجم72
روزانهیچهارصرافیبرتر
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.با تشکر از همراهی تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند

اتومطالعتهیه شده در مرکز تحقیقات 
کوین ایران

1400زمستان 

Rd@coiniran.com

mailto:Rd@coiniran.com

