
 تجاری-شاخص دالر وزنی

 

تجاری -در مقاله امروز از مجموعه مقاالت آموزش فارکس، به معرفی شاخص دالر وزنی

 .می پردازیم

 .یک نوع دیگر از شاخص دالر آمریکا نیز وجود دارد

یاری از افراد معتبری این شاخص توسط فدرال رزرو طراحی شده است و امروزه بس

همچون اقتصاد دانان و تحلیل گران ارزی به طور گسترده آن را مورد استفاده قرار می 

 .دهند

 .نامیده می شود "شاخص وزنی دالر آمریکا با تجارت"این شاخص 

با   Federal Reserve Economic Data (FRED) می توانید آن را در وب سایت

 .پیدا کنید اینجا کلیک در
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وب سایت آنها احتماالً یکی از زیباترین وب سایت هایی است که تاکنون ساخته شده 

 ..است

 .شوخی می کنیم. این وبسایت یک وب سایت دولتی است

عیار نیز گفته می شود، م گستره شاخص شاخص وزنی دالر آمریکا با تجارت که به آن

 .سنجش ارزش دالر آمریکا نسبت به سایر ارزهای خارجی است

این شاخص یک شاخص وزن دهی شده با تجارت است که سعی دارد با استفاده از ارزهای 

 ICE بیشتر و به روزرسانی ساالنه وزن ها، شاخص قدیمی و مربوط به بخش خصوصی

 .را بهینه سازی کند (USDX) دالر آمریکا

هدف بانک فدرال این بود که شاخصی ایجاد کند که بتواند ارزش دالر را نسبت به ارزهای 

خارجی با دقت بیشتری منعکس کند و اساس کار این شاخص اینگونه بود که بررسی می 

 .کرد کاالهای امریکایی در مقایسه با کاالهای سایر کشورها چقدر رقابتی هستند

 .همگام سازی با تجارت امریکا شکل گرفت به منظور 1998این شاخص در سال 
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 تجارت با امریکا دالر وزنی شاخص

میانگین وزنی ارزش ارزی دالر آمریکا در برابر "آمار  لوئیس سنت رزرو فدرال بانک

 ".رز طیف گسترده ای از شرکای اصلی تجاری امریکا را گردآوری می کندا

 :در زیر، وزن دهی فعلی شاخص )به درصد( از قوی ترین به ضعیف ترین، ارائه می شود
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 ارزهای سبد تجاری دالر امریکا،-ت اصلی بین شاخص اصلی دالر و شاخص وزنیتفاو

 .آنهاست یک هر نسبی وزن و استفاده مورد

تجاری شامل کشورهایی از سراسر جهان از جمله برخی کشورهای در حال -شاخص وزنی

 .توسعه می باشد

ری از ارزش دالر با توجه به رویه توسعه تجارت جهانی، این شاخص احتماالً بازتاب بهت

 .امریکا در سراسر جهان است

 .است ساالنه تجارت آمار وزن ها براساس

 :می توانید وزن ها را برای شاخص گستره در لینک زیر مشاهده کنید

https://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights/ 

 

 :اگر بدنبال سوابق هستید، می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.federalreserve.gov/releases/h10/Summary 
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