Bitcoin paver durvis uz vairākām finanšu iespējām, kuras,
iespējams, iepriekš nav uzskatītas par iespējamām
Bitcoin ļauj ātri, lēti un ērti veikt starptautiskus maksājumus. Ir vairāki veidi, kā iegūt Bitcoin, bet mēs
iesakām visiem jaunajiem lietotājiem uzzināt, kā izmantot Bitcoin exchange, jo tie nodrošina ātru,
visu diennakti piekļuvi Bitcoin pirkšanai un pārdošanai.

Kas ir Bitcoin exchange?
Zināšanas par to, kā nopirkt bitcoin, ir būtisks pirmais solis, lai sāktu darbu ar digitālo valūtu. Līdzīgi kā
daudzi citi aktīvi, Bitcoin var iegādāties un pārdot, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, kas pazīstams
kā exchange. Šodien mēs vēlamies dalīties pamācībā, kā izvēlēties labāko bitcoin exchange, jo tas ir tik
svarīgs solis.
Atcerieties, ka tie ir tikai ieteikumi, kas palīdzēs Jums izdarīt pareizo lēmumu. Galu galā lietas vienmēr var
mainīties, pamatojoties uz exchange un tirgu.
Vispārīgi runājot, iegādāties bitcoin savā mītnes valstī varētu būt visvienkāršāk banku depozītu un naudas
izņemšanas ziņā, bet daudzi izvēlas izmantot ārvalstu valūtas darījumus, lielāka privātuma dēļ.
Ir būtiski, kurā valstī bāzēta katra exchange, jo likumi un noteikumi var atšķirties. Pilns saraksts ar valūtas
maiņas valstu atrašanās vietām, apmeklējiet https://www.bitcoin.com/buy-bitcoin un nolaižamajā
izvēlnē atlasiet savu valsti, no kuras jāsāk.
Pēc exchange konta reģistrēšanas Jūs varētu vēlēties saistīt savu exchange kontu ar bankas kontu, lai jūs
varētu iemaksāt un noņemt valūtu, lai nopirktu un pārdotu Bitcoin. Ja tas nav kaut kas, ko vēlaties darīt,
mēģiniet atrast alternatīvas depozīta metodes, piemēram, dāvanu kartes vai Paypal, kas tiek pieņemta dažās
exchange.

Šeit ir dažas citas lietas, kas jāpatur prātā, izvēloties Bitcoin exchange:

Valūtas maiņas maksas
Jūs vēlaties pārliecināties, ka apmaiņas maksājumi ir pamatoti un nav pārmērīgi salīdzinājumā ar pārējo
tirgu.
Maksas var mainīties laika gaitā, kā arī var mainīties starp dažādiem exchange. Dažās exchange piemēro
papildu maksu par pakalpojumiem, kas tiek iekasēta papildus bitcoinu darījumu maksai (kas ir raksturīga
katram bitcoin darījumam un kalpo kā atlīdzība mineriem, par viņu darbu un resursiem, ko izmanto
darījumu verificēšanai).

Pasūtījuma grāmatu apjoms
Lielākā daļa exchange ar pienācīgu klientu bāzi publicēs savu pasūtījumu grāmatu. Pasūtījumu grāmata ir
vienkārši piedāvājumā esošo pirkšanas un pārdošanas pasūtījumu saraksts. Lielāka apjoma pasūtījumu
grāmata ir rādītājs, ka cilvēki izmanto exchange, un tai ir likviditāte.
Lai gan tas ir svarīgs rādītājs, ja exchange nepublicē pasūtījumu grāmatu, tas vēl nenozīmē, ka tā nav
leģitīma, tā var izvēlēties vienkārši nerādīt šo funkciju un/vai tās apmaiņas apjoms ir mazāks nekā citās
lielākajās apmaiņās.

Vai exchange ir caurredzama?
Exchanges, kas ir pilnīgi caurredzams, publicēs glabātavu adreses vai auditu informāciju par to, kā
pārbaudīt viņu bitcoin rezerves. Bitcoin audits ir labs veids, kā exchange var pierādīt klientiem, ka tai ir
likviditāte, un tā var segt visu bitcoin apmaiņas apjomu un nedarbojas ar nelielu apmaiņu.

Cik ātri jūs saņemsiet bitcoin pēc to iegādes?
Katrā gadījumā tas var atšķirties, taču ir labi zināt, cik ātri pēc pirkuma bitcoin Jums tiks nosūtīts.
Pārliecinieties, ka exchange piedāvā 'fiksētas cenas'; kas nozīmē, ka cena, par kuru Jūs iegādājāties, būs
cena, kas tiks iekasēta - pat ja bitcoin pārvedums aizņems dažas dienas, vai arī nepieciešamas dažas dienas,
lai saņemtu naudu Jūsu bankas kontā.

Vai jums anonimitāte ir svarīga?
Ir grūti palikt pilnīgi anonīmam, ja vien Jūs nepērkat ‘no rokas’ skaidrā naudā. Pārliecinieties, exchange
ievēro likumā noteiktās normas par lietotāja datu pieprasīšanu un naudas atmazgāšanas apkarošanu. Ja
exchange to dara, tad pirms pirkuma viņiem būs jānorāda kādi identitātes dati.

Drošība ir vissvarīgākā
Zināt vai exchange ir droša, ir ļoti svarīgi, un to nevajadzētu aizmirst.
Vai apmaiņas vietne ir HTTPS vai HTTP? Lai tai būtu drošs protokols, tam jābūt HTTPS.
Vai apmaiņa piedāvā drošus ielogošanos un divu-līmeņu autentifikāciju (2FA)? Šīs ir tikai dažas lietas,
kuras jāapsver pirms exchange izvēles.

Vai exchange ir laba reputācija?
Šis ir svarīgs jautājums, uz kuru var atbildēt tikai citi lietotāji. Ja Jūs vēlaties pārliecināties, ka exchange ir
labas klientu atsauksmes, varat painteresēties meklējot atsauksmes par apmaiņu interneta forumos,
piemēram, https://www.reddit.com/r/btc/ vai https://forum.bitcoin.com/ Ja jūs nevarat atrast nevienu

atsauksmi par konkrēto exchange, jautājiet šajos forumos, vai citi lietotāji to ir izmantojuši un kāda ir viņu
pieredze.

Izvairīšanās no krāpšanas
Nekļūšanai par upuri būtu jābūt augstai prioritātei. Tas nozīmē, izvairīties no jebkādām scam exchange, kas
ir paredzētas, lai jūs apzagtu. Lūdzu, izlasiet https://www.bitcoin.com/guides/your-guide-to-avoidingbitcoin-fraud lai iegūtu sīkāku informāciju, kā izvairīties no bitcoin krāpšanas.

Populāri apmaiņa pa reģioniem:
•
•
•

ASV / ES: Coinbase, Kraken, Gemini
Ķīna: ViaBTC, BTCChina
Japāna: BitFlyer

Mēs ceram, ka šī informācija ir noderīga, plānojot sākt izmantot exchange. Exchange izvēle ir svarīgs
pirmais solis visiem Bitcoineriem.

Tātad, ko Jūs gaidāt?

