
 فارکس و بازارهای بورس در جهان

 

، قصد داریم رابطه بورس های سراسر فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .زش دهیمجهان و بازار فارکس را به شما آمو

آیا می دانستید که از بازارهای سهام نیز می توان برای اندازه گیری نوسانات ارزی استفاده 

 کرد؟

به نوعی، شاید بتوان گفت از شاخص های بازار سهام می شود همچون یک گوی جادویی 

 .برای پیش بینی بازار فارکس استفاده کرد

می شنوید و در روزنامه ها می خوانید، به بر اساس آنچه در تلویزیون می بینید، در رادیو 

نظر می رسد که بیشترین پوشش و لحاظ کردن خبرها و اطالعات در میان همه بازرهای 

 .مالی را بازار سهام دارد
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نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که برای خرید سهام از یک کشور خاص، ابتدا 

 .باید ارز محلی آن کشور را در اختیار داشته باشید

 (EUR) بتدا باید یورویک سرمایه گذار اروپایی برای سرمایه گذاری در بورس ژاپن، ا

 .کند (JPY) خود را تبدیل به ین ژاپن

این افزایش تقاضا برای ین، باعث افزایش ارزش ین می شود. از سوی دیگر، فروش یورو 

 .عرضه آن را افزایش می دهد، که سبب می شود ارزش یورو پایین آید

آن کشور جاری  هنگامی که بازار سهام چشم انداز خوبی دارد، پول از سراسر جهان به

 .می شود
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از سوی دیگر، هنگامی که بازار سهام با چالش مواجه است، سرمایه گذاران بین المللی 

پول خود را بیرون می کشند و به دنبال مکانی بهتر برای پارک سرمایه های خود می 

 .گردند

حتی اگر سهام هم معامله نکنید، به عنوان یک معامله گر فارکس، باید به بازار سهام 

 .کشورهای مهم اقتصادی توجه داشته باشید

اگر عملکرد بازار سهام در یک کشور بهتر از بازار سهام در یک کشور دیگر باشد، بدانید 

رای بازار سهام قوی تر که پول احتماالً از کشور دارای بازار سهام ضعیف تر به کشور دا

 .منتقل می شود

این امر می تواند منجر به افزایش ارزش پول کشوری شود که بازار سهام قوی تری دارد، 

 .در حالی که ارزش ارز کشوری که بازار سهام ضعیف تری دارد، پایین می آید

 :فرض کلی اینگونه است

 قوی ارز = قوی سهام بازار

 .ضعیف ارز = ضعیف سهام بازار

 

اگر ارز کشور دارای بازار سهام قوی تر را خریده و ارز کشور دارای بازار سهام ضعیف تر 

 .را بفروشید، بالقوه می توانید پول خوبی بزنید

با شاخص های اصلی سهام در جهان آشنایی چندانی ندارید؟ پس امروز روز شانس 

 :شماست! در زیر هر یک را به اختصار شرح می دهیم
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 داو سهام شاخص

میانگین صنعتی داوجونز )یا به اختصار داو( یکی از شاخص های اصلی سهام در امریکا 

شرکت برتر سهامی عام را می سنجد. علیرغم  30محسوب می شود و کیفیت معامالت 

نام این شاخص، تقریباً هیچ یک از شرکت ها هیچ ارتباطی با تولید صنعتی ندارند و در 

ز برخی از بزرگ ترین شرکت های آمریکایی در فهرست قرار واقع فقط به نمایندگی ا

 .دارند

سرمایه گذاران سراسر جهان این شاخص را به دقت رصد می کنند چراکه بخوبی نشان 

دهنده جو بازار است، بنابراین این شاخص نسبت به رویدادها و اخبار اقتصادی و سیاسی 

ستند بقدری بزرگ هستند ه Dow داخلی و خارجی حساس است. شرکت هایی که در

که احتماالً شما هر روز حداقل با یکی از آنها سر و کار دارید. زندگی را بدون اپل، مک 

 !حضور دارند Dow دونالد، دیزنی یا نایکی می توان تصور کرد؟ این شرکتها همه در

  

 500 پی اند اس شاخص

ه می شود، شناخت S&P 500 که بیشتر با نام Standard & Poor 500 شاخص

شرکت بزرگ آمریکایی است. این شاخص بعنوان یک  500شاخص هموزن قیمت سهام 

پیشاهنگ برای اقتصاد آمریکا محسوب می شود و برای پیش بینی جهت اقتصاد از آن 

استفاده می کنند. پس از شاخص صنعتی داوجونز، این شاخص دارای بیشترین حجم 

ق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های معامالت در امریکا است. برخی از صندو

قابل معامله در بورس و سایر صندوق ها همچون صندوق های بازنشستگی، برای مطالعه 

طراحی شده اند. صدها میلیارد دالر آمریکا در این مسیر  S&P 500 عملکرد شاخص

 .سرمایه گذاری شده است
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 نزدک

NASDAQ   گران اوراق بهادار است. این مخفف انگلیسی کلمه انجمن ملی معامله

شاخص به بزرگترین بازار معامالت اوراق بهادار با صفحه نمایش الکترونیکی در امریکا 

شرکت و نهاد است. این شاخص همچنین دارای  3700اشاره دارد و تقریباً مشتمل بر 

 .بیشترین حجم معامالت در میان بازارهای سهام جهان است

  

 نیکی

، که مشابه شاخص میانگین صنعتی داوجونز است، مهم ترین شاخص Nikkei شاخص

شرکت برتر  225قیمتی بازار سهام ژاپن می باشد. این شاخص هموزن شامل میانگین 

بوده و در واقع بازتاب کلیت بازار است. شرکت هایی مانند تویوتا، خطوط هوایی ژاپن و 

 .فوجی فیلم در شاخص نیکی حضور دارند

  

 دکس

DAX  مخفف کلمه Deutscher Aktien Index است )احتماالً بهتر است همان 

DAX   را به خاطر بسپارید(. این شاخص، شاخص بازار سهام در آلمان است که شامل

شرکت برتر و مرغوب است که در بورس فرانکفورت معامله می شوند. با توجه به  30

معموالً دقیق ترین شاخص در   DAXاست،  اینکه آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو

کل منطقه یورو بوده و به دقت رصد می شود. از شرکت هایی که در دکس حضور دارند 

 .کرد اشاره بانک دویچه و و، ام بی آدیداس، می توان به 
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 50یورواستاکس

شاخص پیشرو شرکت های برتر حوزه یورو است. این  Stoxx 50 شاخص داو جونز یورو

کشور منطقه یورو  12شرکت از صنعت برتر مربوط به  50شامل سهام بیش از  شاخص

طراحی شده است، که سرمایه گذاری  Stoxx Ltd. است. این شاخص توسط شرکت

 SIX Swiss و Deutsche Boerse AG  ،Dow Jones & Company مشترک

Exchange  می باشد. 

  

 فوتسی

ت های دارای بیشترین سرمایه که در عملکرد شرک "فوتسی"با تلفظ  FTSE شاخص

بورس لندن قرار دارند را ثبت و مطالعه می کند. ورژن های مختلفی از این شاخص وجود 

که هر یک در واقع بستگی به تعداد شرکت  FTSE 250 یا FTSE 100 دارد، مانند

 .های موجود در فهرست این شاخص دارد

  

 سنگ هنگ

سهام در هنگ کنگ است. با ثبت تغییرات یک شاخص بازار  Hang Seng شاخص

روزانه قیمت سهام، این شاخص عملکرد کلی بازار سهام هنگ کنگ را مورد مطالعه قرار 

 ، که زیرمجموعه بانکHSI Services Limited  می دهد. این شاخص توسط شرکت

Hang Seng  است، تهیه و تدوین شده است. 
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