
 ؟!ی را معامله کنیم و چه بسا نبایدچگونه جفت ارز مصنوع

 

، قصد داریم نحوه تشکیل جفت ارزهای فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .مصنوعی را به شما آموزش دهیم

 های کراس هی تریدرهای حقوقی یا سازمانی نمی توانند اقدام به معامله برخی ازگا

کنند زیرا این نوع از معامله گران بقدری در اندازه های بزرگ معامله می کنند که  ارزی

 .آنها در این جفت ارزها وجود ندارد سفارشات نقدینگی شناور کافی برای اجرای

 .یجاد کنندا "یک جفت ارز مصنوعی"آنها برای اجرای سفارش مورد نظر خود، باید 

  

 کرد؟ ایجاد )سینتتیک( مصنوعی ارز جفت یک توان می چگونه

بخرد  GBP / JPY فرض کنید که یک معامله گر سازمانی یا حقوقی فارکس می خواهد

 .اما قادر به انجام این کار نیست زیرا نقدینگی شناور کافی در جفت ارز مذکور وجود ندارد
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بخرند )پیش  USD / JPY و هم GBP / USD هم برای انجام این معامله، آنها باید

 (.از این یاد گرفتیم که به این جفت ارزها، پایه های آن ارز گفته می شود

 و GBP / USD حال آنها می توانند اقدام به معامله کنند زیرا نقدینگی زیادی در

USD / JPY  وجود دارد. به این معنی که آنها قادرند سفارشات بزرگی ارسال کنند. 

 

یک تریدر خرد فارکسی هستید و می خواهید مانند یک تریدر حقوقی معامله کنید، اگر 

 .در اینصورت می توانید از این روش استفاده کرده و جفت ارز مصنوعی را معامله کنید

 .اما کار چندان هوشمندانه ای نخواهد بود
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پیشرفت  ، فناوری تا جایی"اینترنت را اختراع کرد"ال گور  آقای از زمانی که دوستمان

 CHF یا GBP / NZD کرده است که اکنون حتی کراس های ارزی عجیبی همچون

/ JPY را نیز می توان در بستر معامالتی کارگزاری های فارکس معامله کرد. 

اینگونه نه تنها به جفت ارزهای بیشتری برای معامله دسترسی خواهید داشت، 

در کراس ها نسبت به جفت ارز های مصنوعی که ایجاد می کنید، نیز کمتر  اسپرد بلکه

 .خواهد بود

 !را نیز فراموش نکنیم مارجین و استفاده از

ایجاد یک جفت ارز مصنوعی )سینتتیک( مستلزم باز کردن دو پوزیشن جداگانه است که 

 .هر پوزیشن، مارجین مربوط به خود را نیاز دارد

چنین چیزی پول اضافی در حساب معامالتی شما را قفل خواهد کرد، در حالیکه می 

 .توانید ارز کراس را معامله کرده و مارجین را برای خود ذخیره کنید

خالصه، مگر اینکه میلیاردی معامله کنید، در غیر اینصورت جفت ارز مصنوعی را به کل 

 .فراموش کرده و به کراس های ارزی بچسبید

برای خود صرفه جویی می کنید )به لطف اسپرد کمتر( بلکه  پیپ اینگونه نه تنها چند

سرمایه معامالتی خود را نیز آزاد می گذارید، تا اینگونه بتوانید معامالت بیشتری انجام 

 .دهید
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