
 !مراقب باشید! همبستگی های ارزی ممکن است تغییر کنند

 

 

، خواهید آموخت که همبستگی های ارزی فارکس آموزش در مقاله امروز از سری مقاالت

 !همیشگی نیستند و می توانند تغییر کنند

برد و دائماً بازار فارکس مانند یک بیمار اسکیزوفرنی است که از اختالل دوقطبی رنج می

رد و رفتارش نوسانات خلقی زیادی دا خورد، قندش باالست و در طول روزشکالت می

 .ناپایدار است

 !اغراق نمی کنیم

اگرچه همبستگی های ارزی بین جفت ارزها می تواند روزها، هفته ها، ماه ها یا حتی 

سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما قطعا یک روزی تغییر می کنند و می توانند زمانی که 

 .انتظارش را هم ندارید تغییر کنند
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ماه شاهد آنها هستید ممکن است ماه آینده کامالً همبستگی های ارزی قوی که این 

 .عوض شوند

 .نگاهی به جدول زیر بیندازید

 

با هم مقایسه  مختلف های فریم تایم جفت ارز معین را درب همبستگی برای یک ضرای

 .کنید

 آیا متوجه چیزی می شوید؟

، آنها با هم متفاوت هستند و از یک تایم فریم (USD/JPY در بیشتر موارد )به لطف

 .به تایم فریم دیگر فرق می کنند. و به هر جهتی هم تغییر می کنند

 کنندمی تغییر ارزی هایهمبستگی که است این دارد وجود اینجا در که درسی

 .کنندمی تغییر هم مرتباً و
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 دار شدید در یک بازه زمانی کوتاه تغییر کنند! با نگاه کردن بهو آنها می توانند به مق

EUR/USD  ماهه این نکته کامال مشخص است 3ماهه و  1در فواصل. 

 !همانطور که می بینید یک نوسان بزرگ است

معامله گران، اطمینان حاصل  ساساتو اح فارکس بازار جو مداوم دربه دلیل تغییرات 

 .کنید که از همبستگی های ارزی آن لحظه آگاه هستید

 و USD/JPY به عنوان مثال، در یک دوره یک هفته ای، همبستگی بین

 USD/CHFبسیار همبستگی ضریب بیست و دو صدم مثبت بود. این عدد یک 

 .ر اندکی با هم دارنداست و نشان می دهد که این جفت ارز ها همبستگی بسیا پایین

 0.52با این حال، اگر به داده های سه ماهه برای همان بازه زمانی نگاه کنیم، این عدد به 

 .برای یک سال افزایش می یابد 0.74برای شش ماه و در نهایت به  0.78و سپس به 

توانید ببینید که این دو جفت ارز در رابطه همبستگی بلندمدت خود در این مثال، می

 قوی و مثبت بسیار رابطه یک گذشته در آنچه! داده اند "طالق"ک بار یکدیگر را ی

 .است شده ضعیف شدت به مدت کوتاه در بود،

اگر واقعا آنها نامزد کرده بودند و نامزدی فقط یک ماه یا کمتر طول کشیده بود، فکر می 

 .کردند که با هم تفاهم ندارند

 !داً خودش ایجاد می شودنمی دانند که عشق و عالقه بمرور بع

نگاه کنید، مثالی را خواهید دید که میزان تغییر  GBP/USD و EUR/USD اگر به

 .و جهش همبستگی های ارزی در آن ارائه شده است

 !نشان می دهد 0.94دوره یک هفته ای، یک همبستگی بسیار قوی را با ضریب 

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/market-sentiment/


کاهش می یابد،  0.13اما این رابطه در بازه یک ماهه به شدت بد و بدتر می شود، و به ...

بهبود یابد، سپس دوباره همبستگی آن در  0.83پس از آن دوباره برای بازه سه ماهه تا 

 .بازه شش ماهه متعاقب آن بد می شود

 

در اینجا یک مثال عالی از اینکه همبستگی های ارزی چقدر شورانگیز ممکن است تغییر 

 .کند، ارائه شده است

 ...بیندازیم NZD/USD و USD/JPY بیایید نگاهی به
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 .بوده است 0.69ضریب همبستگی یک ساله آنها منفی 

 .این عدد نشان دهنده یک همبستگی متوسط تا قوی است

اما اگر به همبستگی یک ماهه آنها نگاه کنید، ضریب همبستگی آنها اساساً االکلنگی شده 

 !است

 .بنابراین خیلی مراقب باشید

 .همبستگی های ارزی می توانند به دالیل مختلف تغییر کنند

گرفته،  بانکی بهره نرخ چیزی باشد: از تغییردالیل تغییر همبستگی می تواند شامل هر 

ه گران تا تغییر سیاست های پولی، و هر رویداد اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامل

 .نسبت به ارز یک کشور را تغییر می دهد
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