
 معامله کراس های یورو و ین

 

، فصد داریم نحوه معامله کردن کراس فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .هیمهای یورو و ین را به شما آموزش د

 .یورو و ین پس از دالر آمریکا دارای بیشترین حجم معامالت هستند

و همچون دالر آمریکا، یورو و ین نیز به عنوان ارز ذخیره توسط کشورهای مختلف 

 .نگهداری می شوند

و این باعث می شود که کراس های یورو و ین دارای بیشترین میزان و حجم نقدینگی 

 .بر پایه دالر آمریکا باشند "اصلی ارزهای جفت" بعد از

  

 یورو های کراس معامله

 :های یورو عبارتند ازمحبوب ترین کراس 
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اخباری که بر یورو یا فرانک سوئیس تأثیر می گذارند، میزان تاثیرگذاری آنها 

 USD/CHF یا EUR/USD  های یورو بمراتب بیشتر از جفت ارزهای کراس در

 .است

 .تأثیر گذار است EUR/GBP اخبار انگلیس بسیار بر جفت ارز

بد نیست بدانید، اخبار امریکا بر نوسانات کراس های یورو نیز تاثیر گذار است. اخبار 

 .می شود USD/CHF و GBP/USD امریکا سبب نوسانات شدید در

رند، بلکه می توانند این خبرها نه تنها بر قیمت پوند و فرانک در برابر دالر آمریکا تأثیر گذا

 .بر قیمت پوند و فرانک در برابر یورو نیز تاثیرگذار باشند

 معموال یک حرکت صعودی بزرگ در دالر آمریکا، سبب تشکیل روند صعودی در

EUR/CHF  و EUR/GBP  نیز خواهد شد و در یک حرکت نزولی نیز همین نکته

 .صادق است

 .فیمبشکا را ماجرا دهید اجازه ...گیج شدید؟ باشه

فرض کنید که امریکا آمار های اقتصادی مثبتی از خود نشان داده که سبب باال رفتن 

 .دالر می شود
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سقوط می کند چراکه چنین آماری  GBP/USD این بدان معنی است که جفت ارز

اال می رود که خود سبب ب  USD/CHFقیمت پوند را پایین می آورد. در همین حال، 

 .شود پایین آمدن قیمت فرانک می

می شود )زیرا معامله گران پوند،  EUR/GBP کاهش قیمت پوند خود باعث باال رفتن

 (.پوند خود را حراج می کنند

می شود )زیرا این معامله  EUR/CHF کاهش قیمت فرانک همچنین باعث باال رفتن

 (.گران نیز فرانک خود را حراج می کنند

منفی از خود نشان دهد این جریان در جهت عکس  اقتصادی آمار برعکس، اگر امریکا

 .عمل می کند

  

 ین های کراس معامله

ین یکی از محبوب ترین ارزهای کراس است و اساساً در برابر همه ارزهای اصلی دیگر 

 .معامله می شود

 EUR/JPYیکبار صورت می گیرد، سال  3طبق آخرین نظرسنجی بانک مرکزی که هر 

 .دارای باالترین حجم معامالت در میان کراس های ین است

GBP/JPY ،AUD/JPY  و NZD/JPY  جفت ارزهای جذاب برای کری ترید

 .هستند زیرا دارای باالترین اختالف نرخ بهره در برابر ین هستند

 .حت رصد داشترا ت  USD/JPY هنگام معامله جفت ارزهای کراس ین، باید همیشه
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وقتی سطوح کلیدی روی این جفت ارز شکسته می شوند یا مقاومت می کنند، معموال 

 .ین نیز سرایت می کند کراس ارزهای جفت چنین چیزی به

االی آن رود، یک ناحیه اصلی مقاومت را بشکند و به ب USD/JPY به عنوان مثال، اگر

 .به این معنی است که معامله گران چوب حراج به ین خود می زنند

این می تواند عاملی برای فروش ین در برابر ارزهای دیگر باشد. بنابراین انتظار می رود 

 .و سایر کراس های ین را نیز شاهد باشیم   EUR/JPY ،GBP/JPY صعود بر روی

  

JPY / CAD 

طی سال های اخیر، این کراس ارزی بسیار محبوب شده و با قیمت نفت نیز همبستگی 

 .شدیدی پیدا کرده است

کانادا دومین دارنده بزرگ ذخایر نفتی در جهان است و افزایش قیمت نفت به سود آن 

 .است

 نفت از ٪99از سوی دیگر، ژاپن به شدت متکی به واردات نفت است. در واقع، بیش از 

 .اپن وارداتی است چراکه تقریباً هیچ ذخایر نفتی از خود نداردژ خام

 CAD/JPY درصدی بین قیمت نفت و 87این دو عامل باعث ایجاد همبستگی مثبت 

 .شده است
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