
 رابطه بین سهام و فارکس

 

داریم به رابطه بین بورس های  ، نگاهیفارکس آموزش مجموعه مقاالتدر درس امروز از 

 .جهان و معامالت فارکس

ضالت همیشگی استفاده از بازارهای سهام در جهان برای تصمیم گیری در یکی از مع

 !خصوص معامالت فارکس، این است که کدام یک دیگری را به پیش می برد

 "؟!اول مرغ بوده یا تخم مرغ"بعبارتی همان پرسش دیرینه: 
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آیا حرف، حرف بازارهای بورس است؟ یا این بازار فارکس است که کنترل اوضاع را به 

 دست دارد؟

 نیز کشور آن به اعتماد اصوال اینگونه است که وقتی بازار سهام یک کشور باال می رود،

 .شود می خارجی نگذارا سرمایه طرف از سرمایه ورود به منجر و یافته افزایش

برای ارز ملی آن کشور شده و باعث می شود تا ارزش آن در  تقاضا این امر سبب ایجاد

 .برابر سایر ارزهای خارجی افزایش یابد

از سوی دیگر، هنگامی که بازار بورس یک کشور گند می زند، سلب اعتماد می شود و 

رزهای محلی کشور خود تبدیل باعث می شود سرمایه گذاران وجوه خود را برداشته و به ا

 .کنند

 .است تر پیچیده ...بلحاظ نظری عالی به نظر می رسد، اما واقعیت

هرگز پایدار  S&P 500 به عنوان مثال، در طول تاریخ رابطه بین دالر آمریکا و شاخص

 .نبوده است

سال گذشته گاهی آنها با هم حرکت  20همانطور که در زیر نشان داده شده است، طی 

کرده اند، گاهی در جهت مخالف هم حرکت کرده اند و گاهی اصال هیچ ارتباطی با هم 

 .نداشته اند
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اما این بدان معنا نیست که نگاه کردن به این رابطه بی فایده است. فقط باید بدانید چه 

 .زمانی این همبستگی وجود دارد )منفی یا مثبت( و چه زمانی وجود ندارد

ی ملی در زیر مثالی ارائه می شود که در آن سهام امریکا و ژاپن در جهت مخالف ارزها

 .خود نوسان داشته اند

هرگونه آمار اقتصادی رو به رشد در امریکا و ژاپن غالبا ارزهای مربوط به آنها، یعنی دالر 

 .و ین را تحت فشار قرار می دهد

 Nikkei پیش از هر چیز، بیایید نگاهی به همبستگی بین شاخص صنعتی داوجونز و

 .جهان نسبت به یکدیگر چگونه است در سراسر سهام بازارهای عملکردبیندازیم تا ببینیم 
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، شاخص سهام Nikkei 225 از ابتدای قرن بیست و یکم، شاخص صنعتی داو جونز و

ژاپن، همچون عشاق ولنتاین دست در دست هم با هم حرکت می کنند؛ همزمان ریزش 

 .می کنند و همزمان باال می روند

تر حرکت می کند، یعنی همچنین دقت داشته باشید که گاهی اوقات یک شاخص جلو

 .ابتدا افزایشی می شود یا ابتدا سقوط می کند و بعد شاخص دیگر آن را دنبال می کند

همیشه این اتفاق نمی افتد، اما می توان گفت که عموما بازارهای سهام در جهان هم 

 .جهت با هم نوسان می کنند
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