
 چگونه از کراس های ارزی برای معامله جفت ارزهای اصلی استفاده کنیم؟

 

 

، قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه می فارکس آموزش در مقاله امروز از سری مقاالت

 !مله ارزهای اصلی استفاده کردتوان از کراس های ارزی برای معا

حتی اگر نمی خواهید کراس های ارزی را معامله کنید و می خواهید فقط به معامله 

استفاده کنید تا تصمیم گیری های  ها کراس جفت ارزهای اصلی بپردازید، می توانید از

 .خود داشته باشیدبهتری در معامالت 

 ...در زیر یک مثال ارائه می گردد

می توانند شواهدی در خصوص قدرت نسبی یک جفت ارز اصلی ارائه  ارزی های کراس

 .دهند

می بینید اما  GBP/USD و EUR/USD فرض کنید شما یک سیگنال خرید روی

 .آنها را می توانید معامله کنیدفقط یکی از 
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 کدامیک را می گیرید؟

با نگاه کردن به گوی شیشه ای و یا حدس زدن، بعید است بتوانید به پاسخ درستی 

 .برسید

 .را بررسی کنید EUR/GBP برای یافتن پاسخ درست، باید کراس

 

روند نزولی داشته باشد، نشان دهنده این است که پوند در حال حاضر  EUR/GBP اگر

 .از یورو قوی تر است

است چراکه پوند در   EUR/USD به جای GBP/USD بنابراین پاسخ صحیح، خرید

 .برابر یورو قوی تر است

از آنجا که یورو نسبت به پوند ضعیف تر است، اگر معلوم شود که در برابر دالر آمریکا 

 .دارد قوی می شود، احتماالً کمتر از پوند قوی خواهد شد
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می توانید  GBP/USD ف شود، احتماال با معاملهاگر دالر آمریکا در سطح جهانی تضعی

افزایش خواهد  EUR/USD پیپ های بیشتری شکار کنید زیرا این جفت ارز بیشتر از

 .داشت

 .معامله بهتری است GBP/USD بنابراین

 

 .این تحلیل از قدرت نسبی را می توان روی هر یک از جفت ارزهای اصلی انجام داد

 

 !کرد استفاده باید ارزی کراس کدام از

 فرض کنید روی دالر آمریکا روند نزولی داریم. چگونه معامله می کنید؟
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 اگر نمی توانید تصمیم بگیرید که روی EUR/USD خرید بگیرید یا روی 

USD/CHF  فروش بگیرید؟ به EUR/CHF نگاه کنید. 

 اگر نمی توانید تصمیم بگیرید که روی USD/CHF باید خرید بگیرید یا روی 

USD/JPY ؟ به CHF/JPY نگاه کنید. 

 میم بگیرید کهاگر نمی توانید تص EUR/USD بخرید یا USD/JPY  بفروشید؟

 .نگاه کنید EUR/JPY به

 اگر نمی توانید تصمیم بگیرید که GBP/USD بخرید یا USD/CHF  بفروشید؟

 .نگاه کنید GBP/CHF به

 اگر نمی توانید تصمیم بگیرید که GBP/USD بخرید یا USD/JPY  بفروشید؟

 .نگاه کنید GBP/JPY به

 

می تواند نمایی از  کراس ارزهای جفت شه به یاد داشته باشید، بررسیبنابراین همی

 .یک ارز را به شما ارائه دهد نسبی قدرت
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