
 چرا باید ارزهای کراس را معامله کنیم؟

 

، قصد داریم ببینیم که چرا معامله فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !خوردار استکراس های ارزی از اهمیت باالیی بر

 .دارد حضور آمریکا دالر فارکس بازار های تراکنش و معامالت از ٪80در بیش از 

 .دلیل آن این است که دالر آمریکا ارز ذخیره در جهان محسوب می شود

چرا دالر آمریکا چنین ظرفیتی دارد؟ چرا پوند ندارد؟ "حال ممکن است از خود بپرسید، 

 "چرا یورو ندارد؟
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 .بیشتر کاالهای کشاورزی و کاالهایی همچون نفت، به دالر آمریکا قیمت گذاری می شوند

اگر کشوری نیاز به خرید نفت یا سایر کاالهای کشاورزی داشته باشد، ابتدا باید ارز خود 

 .یل کرده و بعد می تواند آن کاالها را خریداری کندرا به دالر آمریکا تبد

به همین دلیل است که بسیاری از کشورها ذخیره ای از دالر آمریکا نزد خود آماده نگه 

می دارند. آنها می توانند خرید های خود را، با اسکناس های نقدی دالر بسیار سریع تر 

 .نهایی کرده و انجام دهند

کشورهایی از قبیل چین، ژاپن و استرالیا نمونه هایی از واردکنندگان سنگین نفت هستند 

و در نتیجه، آنها همیشه ذخایر عظیمی از دالر آمریکا را در بانک های مرکزی نزد خود 

 .نگه می دارند

تریلیون دالر در انبار ذخیره خود آماده موجود دارد! ژاپن و  3در حقیقت، چین بیش از 

 !تریلیون دالر نگهداری می کنند 1یس هر کدام بیش از سوئ
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خب، حال چه ارتباطی بین این موضوع و لزوم معامله ارزهای کراس وجود دارد؟ از آنجا 

که بیشتر دنیا وصل به دالر آمریکا است، اکثر سفته بازی ها و نوسانات اقتصادی و تجاری 

 :براساس سوال زیر صورت می گیرد

 "آمریکا ضعیف است یا قوی؟آیا امروز دالر "

 :این سوال بر بسیاری از جفت ارزهای دارای نقدینگی باال تأثیر می گذارد

 :ارزهای اصلی

 GBP / USD 

 EUR / USD 

 USD / CHF 

 USD / JPY 

 

 :ارزهای کاالیی

 AUD / USD 

 USD/CAD 

 NZD / USD 

 

 .ارز ها به دالر آمریکا گره خورده اندتوجه داشته باشید که همه این جفت 

همین موضوع سبب خواهد شد که گزینه های زیادی در اختیار تریدر برای معامله نباشد، 

 .چرا که بیشتر تصمیمات معامالتی آنها بر اساس سفته بازی روی همین یک ارز است
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ارز محبوب، شما اساساً یا دارید از جایگاه  7می بینید که عمال با معامله هر یک از این 

 .فعلی اقتصادی امریکا دفاع می کنید یا اعتقادی به آن ندارید

این سفته بازی اقتصادی تقریباً به طور یکسان در سراسر دنیا روی این جفت ارزها تأثیر 

 .می گذارد

برعکس، در بورس سهام، معامله گران می توانند به معامله طیف وسیعی از شرکت های 

 .مختلف بپردازند. آنها محدود به سفته بازی روی یک مورد اصلی نیستند
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در مورد سهام، می بینید که اگرچه کلیت بازار مثبت بوده است، اما همچنان فرصت های 

 .معامالتی زیاد دیگری نیز وجود داشته است

 .رار نمی گیردبا سفته بازی روی یک مورد واحد، کل سبد سهام تحت تأثیر ق

 

 آورند می فراهم را بیشتری معامالتی های فرصت کراس ارزهای

مبتنی بر دالر نگاه کنید، بهتر ارز های  "اصلی"به جای اینکه فقط به هفت جفت ارز 

کراس را نیز در نظر بگیرید. جفت ارزهای کراس فرصت های بمراتب بیشتر و در نتیجه 

 !سودآوری بیشتری را در اختیار شما قرار می دهند
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اهند بود زیرا این ارزها با معامله ارزهای کراس، گزینه های معامالتی بیشتری موجود خو

 .محدود به دالر آمریکا نبوده و از همین رو احتماال دارای رفتار قیمتی متفاوتی هستند

بنابراین گرچه روح معامالتی در اکثر بازارها یا طرفدار آمریکا است یا ضد امریکا، اما 

 .اینگونه شما می توانید فرصت های جدیدی را نیز در ارزهای کراس پیدا کنید

به عنوان مثال، ممکن است تمام جفت ارزهای مبتنی بر دالر به صورت ساید یا حتی 

زشت تر معامله شوند که در اینصورت عاقالنه این خواهد بود که کنار نشسته و منتظر 

 .بمانید تا آرایش تکنیکالی بهتری جهت معامله پدیدار شود

اس نگاه کنید، ممکن است با اما اگر نمودارهای خود را تعویض کرده و به ارزهای کر

 !انبوهی از فرصت های معامالتی روبرو شوید

 .متفاوت باشید! اکثر تریدرها فقط روی ارزهای اصلی معامله می زنند

 .شما می توانید بخشی از اقلیتی باشید که از ارز های کراس کسب سود می کنند
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