
 خالصه درس: کراس های ارزی

 

خواهیم داشت بر مبحث کراس  ، مروریفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 !های ارزی

فرصت های معامالتی به شکل های بیشماری در بازار فارکس  همانطور که یاد گرفتید،

 !وجود دارد. حتما الزم نیست که بفهمید دالر آمریکا در فالن روز می خواهد چه کند

حال می دانید که چگونه این فرصت ها را پیدا کنید! در زیر چند نکته جهت یادآوری 

 :ارائه می شود

امله در اختیار معامله گران فارکس قرار می کراس ها، جفت ارزهای بیشتری را جهت مع

 .دهند، که این به معنای خلق فرصت های معامالتی بیشتر است

روندها و محدوده های رنج روی کراس ها، معموالً بهتر از ارزهای اصلی مشاهده می 

 .شوند
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 .کنید نیز استفاده بهره نرخ اختالف ازبا معامله روی کراس های ارزی می توانید 

با پشتکار و دقت و تحلیل مقتضی، تالش کنید ارزهای قوی را در برابر ارزهای ضعیف 

 .جفت کنید

اگر جفت ارزی که می خواهید معامله کنید در کارگزاری شما موجود نبود، نگران نباشید. 

خرید گرفتن یا فروش گرفتن همزمان دو جفت در دروس قبلی یاد گرفتید که چگونه با 

 .و کراس ارزی بوجود آورید ایجاد کرده مصنوعی ارز جفت ارز اصلی، یک

 EUR/CHF و EUR/JPY  ،EUR/GBP  :محبوب ترین کراس های یورو عبارتند از

GBP/JPY  ،AUD/JPY و NZD/JPY رزهای کری ترید جذاب هستند زیرا دارای ا

 .باالترین اختالف نرخ بهره در برابر ین هستند

نوسانات وحشیانه قیمت و نیز اسپرد  ، مراقبنامفهوم کراس ارزهایهنگام معامله جفت 

 .های واید باشید

حتی اگر می خواهید فقط به معامله جفت ارزهای اصلی بپردازید، می توانید از کراس 

های ارزی استفاده کرده تا بتوانید تصمیم بگیرید که بین کدام جفت ارزها معامله کنید 

 .زیرا کراس ها نشان می دهند که کدام ارز قوی تر است

بر جفت ارزهای اصلی نیز فراموش نکنید که حرکت در جفت ارزهای کراس می تواند 

 .تأثیر بگذارد

آخرین نکته؛ لطفاً از ارزش پیپ کراسی که معامله می کنید آگاهی کامل داشته باشید. 

برخی از کراس ها نسبت به جفت ارزهای اصلی، از ارزش پیپ باالتر یا پایین تر برخوردار 

 .هستند. اطالع از این نکته در مدیریت ریسک، بسیار مفید است
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براین، در روزهایی که شاید در جفت ارزهای اصلی فرصت معامالتی پیدا نکنید، یا بنا

شاید بخواهید از نوسانات قیمتی مربوط به یک رویداد خبری امریکا در امان مانده و در 

چنین مواقعی معامله نکنید، پیشنهاد می کنیم نگاهی به کراس های ارزی بیندازید. شاید 

 !یر در انتظار شما باشدیک فرصت معامالتی بی نظ

اگر می خواهید با تسلط بیشتر اقدام به معامله کنید، بد نیست یک بار دیگر مروری بر 

 .داشته باشید ارزی های کراس درس
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