
 !مراقب معامله بر روی کراس های ارزی مبهم باشید

 

جفت ارزهای کراس مبهم  ، قصد داریمفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 !را به شما معرفی کنیم

های یورو و ین دارای باالترین نقد شوندگی در میان کراس ها هستند، اما گرچه کراس 

بسیاری از کراس های ارزی دیگر نیز وجود دارند که دالر آمریکا، یورو یا ین در آنها حضور 

 !ندارند

 !می نامیم "کراس های ارزی مبهم یا نامفهوم"ما آنها را 

عا هم در مدرسه هستیم!( جفت ارزهای اگر خود را در مدرسه در نظر بگیرید )البته واق

اصلی همچون بچه های شر و خوش مشرب خواهند بود در حالی که ارزهای کراس مبهم 

 .یا نامفهوم بچه هایی هستند که با جمع نمی جوشند
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و دلیل آن این است که اکثر معامله گران فارکس ترجیح می دهند با ارزهای باحال همراه 

 !شوند و تاب بخورند و نه کراس های مبهم و نامفهوم

 AUD / CHF  ،AUD / NZD  ،CAD منظور ما ترکیبات واقعا عجیبی همچون

/ CHF و GBP / CHF  است. به همین دلیل است که ما آنها را کراس های مبهم یا

 .نامفهوم می نامیم

معامالت روی این جفت ارز ها می تواند دشوار تر و خطرناک تر از معامله کراس های 

 .ارزی یورو یا ین باشد
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می کنند، حجم از آنجا که عده معدودی از معامله گران فارکس بر روی آنها معامله 

معامالت روی این جفت ارزها بسیار کم بوده که خود سبب می شود دارای جریان 

 .نقدینگی بمراتب کمتری باشند

به دلیل نقدینگی پایین بازار این کراس ها، قیمت آنها می تواند به شدت متالطم و بی 

ثبات شود و از همین رو استاپ اوت شدن در مواقع شادو یا اسپایک های قیمتی می 

 .تواند کامال عادی باشد

 :نگاه کنید GBP / CHF و AUD / CHF به تصاویر زیر از

 

شما که نمی خواهید با این اسپایک های تند و بدترکیب استاپ اوت شوید، می خواهید؟ 

به همین دلیل است که بیشتر معامله گران فارکس معموالً هنگام معامله روی این جفت 

 .ارز ها حد ضررهای خود را باز تر می گذارند
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یک پوزیشن خوب اما با توجه به حرکات قیمتی پر نوسان کراس های نامفهوم، گرفتن 

 .روی این جفت ارزها بسیار دشوار است

 

 گرفتید چی شد؟

همچنین، از آنجا که معامله گران فارکس این جفت های ارز های کراس را زیاد معامله 

 .رد روی این جفت ارز ها می تواند بسیار باال باشدنمی کنند، اسپ

اگر می خواهید این کراس های ارزی را معامله کنید، از یاد نبرید که برای نوسانات قیمتی 

 !وحشیانه آمادگی داشته و راضی به پرداخت یک اسپرد هنگفت هم باشید
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