
 جفت ارز کراس چیست؟

 

در دوران باستان، وقتی کسی می خواست ارز خود را تبدیل به ارز دیگری کند، ابتدا باید 

ارزهای خود را به دالر آمریکا تبدیل می کرد و فقط در این صورت بود که بعد می توانست 

 .د نظر خود تبدیل کنددالر خود را به ارز مور

یاد می شد زیرا این ارز به عنوان وسیله مبادله برای  "ارز وسیله"از دالر آمریکا با نام 

 .تراکنش های بین المللی مورد استفاده قرار می گرفت

به عنوان مثال، اگر فردی می خواست پوند انگلیس خود را به ین ژاپن تبدیل کند، ابتدا 

 .ر آمریکا تبدیل کرده و سپس این دالرها را به ین تبدیل می کردباید پوند خود را به دال
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با اختراع ارزهای کراس یا فرعی، امروزه افراد می توانند مرحله تبدیل ارزهای خود به 

 .دالر آمریکا را دور زده و مستقیماً آن را به ارز مورد نظر خود تبدیل کنند

 : برخی از جفت ارزهای کراس معروف عبارتند از

 GBP / JPY 

 EUR / JPY 

 EUR / CHF 

 EUR / GBP 

  

 کراس ارز نرخ محاسبه

 محاسبات و اعداد به عالقمند اینکه مگر ...هشدار: این بخش کمی کسل کننده است 

 !باشد خشک کمی شاید اما نیست مشکل. باشید
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خبر خوب اینکه بخش مذکور دیگر الزم نیست گفته شود زیرا بیشتر نرم افزارهای 

 .کنند معامالتی کارگزاری ها، نرخ ارزهای کراس را بصورت خودکار برای شما محاسبه می

با این حال، اگر شما از آن دسته افراد هستید که دوست دارید نحوه کارکرد هر چیزی را 

بدانید، پس این بخش خوراک شماست! عالوه بر این، اساسا بد نیست بدانید عملیات 

 ارزی چگونه صورت می پذیرند. درسته؟

راس را به در این بخش، ما نحوه محاسبه قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز ک

 .شما یاد خواهیم داد

را بدست  GBP / JPY فرض کنید می خواهیم قیمت خرید / فروش را برای جفت ارز

آوریم. اولین کاری که ما انجام خواهیم داد این است که به قیمت خرید / فروش 

 .نگاه کنیم USD / JPY  و هم GBP / USD  هم

 جفت ارز؟ 2چرا این 

 .آمریکا بعنوان مخرج مشترک حضور دارد زیرا در هر دوی آنها دالر

گفته می شود زیرا آنها جفت ارزهای  GBP / JPY  های "پایه"جفت ارز  2به این 

 .دالری هستند که با جفت ارز ما مرتبط هستند

 :حال فرض کنید قیمت های خرید / فروش زیر را پیدا کردیم
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 GBP ، کافیست براحتی قیمت های خرید برایGBP / JP برای محاسبه قیمت خرید

/ USD و USD / JPY را در هم ضرب کنید. 

 !بدست آوردید، عالیست! ماشین حساب شما درست کار می کند..هورا 139.70اگر 

 / GBP فروش، کافیست قیمت های GBP / JPY برای بدست آوردن قیمت فروش

USD و USD / JPY  برسیم 139.82را در هم ضرب کنید تا به عدد. 

 !مثل آب خوردن

، به شما از چرایی معامله ارزهای فارکس آموزش در درس بعدی از مجموعه کالس های

 .همراه باشیدکراس خواهیم گفت! با ما 
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