
 تاثیر می گذارد؟ USD/CHF و AUD/USD چگونه طال بر

 

، امروز از نحوه تاثیر طال بر جفت ارزها می فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 !گوییم

بین کامدال ها و طال را بیان کنیم، بهتر است ابتدا اشاره پیش از آنکه جزئیات رابطه 

 .کنیم که دالر و طال چندان هماهنگ با هم نیستند

می باشد. ارزهایی همچون دالر  Comdoll دالر یا-کامدال لغت رایج برای اصطالح کاال

این  استرالیا، دالر کانادا و دالر نیوزیلند با نام کامدال شناخته می شوند زیرا اقتصاد

کشورها شدیدا وابسته به صادرات کاال است. استرالیا سومین تولید کننده بزرگ طال در 

جهان بوده، کانادا چهارمین تولید کننده نفت دنیا است و نیوزیلند حجم زیادی از صادرات 

 .محصوالت لبنی و گوشت دارد

د به سراغ کامدال واردکنندگان در مواقعی که می خواهند این کاال ها را بخرند اغلب بای

 .ها روند. به همین دلیل نوسانات قیمتی این ارزها معموال با قیمت کاال همبستگی دارد
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 .معموالً وقتی دالر باال می رود، طال سقوط می کند و بالعکس

 

از دیرباز منطق اینگونه بوده است که در زمان ناآرامی های اقتصادی، سرمایه گذاران 

 .تمایل دارند که دالر را به نفع طال به قیمت پایین بفروشند

ی کند یا بهتر است بگوییم، جال طال برخالف سایر دارایی ها، ارزش ذاتی خود را حفظ م

 !و درخشش طبیعی خود را همیشه دارد
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  AUD/USD و طال

امروزه، رابطه معکوس دالر و طال هنوز باقی مانده است، اگرچه مبحث مربوط به نوسانات 

 .پشت آن تا حدودی تغییر کرده است

به دلیل جذابیت دالر بعنوان یک دارایی امن، هر زمان که مشکالت و آشفتگی اقتصادی 

در امریکا یا در سراسر جهان وجود داشته باشد، سرمایه گذاران غالبا به سمت دالر سرازیر 

 .می شوند

 .عکس چنین چیزی زمانی اتفاق می افتد که نشانه های رشد وجود داشته باشد

 :بسیار زیبا بیندازید نگاهی به این نمودار

 

در حال حاضر، استرالیا سومین جوینده بزرگ گنج است.. منظور ما سومین تولیدکننده 

 !میلیارد دالر از این گنج زرد را صادر می کند 5طال در جهان است که ساالنه حدود 
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 .دارد مثبت همبستگی AUD/USD طال با

معموال باال می رود. وقتی طال پایین می آید،  نیز AUD/USDوقتی طال باال می رود، 

AUD/USD  نیز معموال پایین می آید. 

 !درصدی با قیمت طال داشته است 80همبستگی زیاد   AUD/USDاز زمان قدیم، 

 :همچنان قانع نشده اید؟ در زیر یک نمونه دیگر خدمت شما معرفی می کنیم

  

 USD/CHF و طال
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در تمام سرزمین ها، واحد پول سوئیس، یعنی فرانک سوئیس نیز پیوندی قوی با طال 

حضور دارد، هنگامی که قیمت طال کاهش می  پایه ارز دارد. در جاییکه دالر به عنوان

 .معموالً باال می رود  USD/CHF یابد، جفت ارز

 .برعکس، وقتی قیمت طال باال می رود، این جفت ارز سقوط می کند

سوئیس با طال این است که پشتوانه برخالف دالر استرالیا، دلیل حرکت همجهت فرانک 

 .طالست سوئیس پول از ٪25بیش از 

 .دارد منفی همبستگی USD/CHF طال با

پایین می آید. وقتی طال پایین می آید،  USD/CHFوقتی طال باال می رود، 

USD/CHF  باال می رود. 

 عالی نیست؟

کن است در آینده بخاطر داشته باشید که این ارتباط و همبستگی وحی منزل نیست و مم

 .تغییر کند

از ده ها مواردی است که ما به آن خواهیم  یکی رابطه بین طال و ارزهای اصلی فقط

 !پرداخت. درس های بعدی ما را حتما بخوانید
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