
 نوسان می کند؟ USD/CAD چگونه نفت با

 

 نفت و جفت ارز ، به رابطهفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز در مجموعه 

USD/CAD  خواهیم پرداخت! 

 .سیاه طالی یعنی ...طالی دیگر صحبت کنیم بیایید در مورد یک

یاد می شود. در این  "طالی سیاه"همانطور که می دانید، از نفت خام اغلب با عنوان 

 .بنامیم "کراک سیاه"درس مایلیم آن را 
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شما بدون طال می توانید زندگی کنید، اما اگر معتاد به کراک باشید، نمی توانید بدون 

 .آن زندگی کنید

نفت همچون مخدری است که در رگ های اقتصاد جهانی جاری می شود چراکه منبع 

 .اصلی انرژی است

میلیون بشکه نفت و  3دا، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در جهان، بیش از کانا

 .فرآورده های نفتی در روز به امریکا صادر می کند

 !همین نکته کانادا را به بزرگترین تامین کننده نفت امریکا تبدیل می کند

یاه برای امریکا این بدان معنی است که کانادا قاچاقچی یا تامین کننده اصلی این مواد س

 !است
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حجم باالی صادرات این ماده سیاه، سبب می شود تقاضای زیادی برای دالر کانادا ایجاد 

 .شود

همچنین توجه داشته باشید که اقتصاد کانادا به صادرات وابسته است، بعبارتی حدود 

 .گردد می روانه امریکا یعنی پایینی، بزرگ برادر سوی به آن صادرات 85٪

می تواند به میزان زیادی تحت تأثیر این قرار   USD/CAD به همین دلیل، جفت ارز

گیرد که مصرف کنندگان امریکایی چگونه در برابر تغییرات قیمت نفت واکنش نشان می 

 .دهند

اگر تقاضای امریکا افزایش یابد، کارخانجات برای تأمین تقاضا، نیاز دارند که نفت بیشتری 

قیمت های نفت شود، که خود  سفارش دهند. چنین چیزی می تواند منجر به افزایش

 .شود USD/CAD ممکن است منجر به سقوط جفت ارز

اگر تقاضای امریکا کاهش یابد، کارخانجات و تولیدکنندگان ممکن است تصمیم بگیرند 

که آرام تر کار کنند زیرا نیازی به تولید کاالهای بیشتر ندارند. تقاضا برای نفت ممکن 

 .د سبب افت تقاضا برای دالر کانادا شوداست کاهش یابد، که خود می توان

درصدی با جفت  93حدود  منفی همبستگی دارای 2016تا  2000نفت بین سال های 

 .بود USD/CAD ارز

پایین می آید. با پایین آمدن نفت،   USD/CADوقتی نفت باال می رود، 

USD/CAD  ال می رودبا. 

را وارونه کنیم  USD/CAD برای روشن تر شدن این همبستگی، می توانیم جفت ارز

تا نشان دهیم چگونه هر دو بازار تقریبا همزمان با هم حرکت می کنند )به عبارت دیگر، 
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ارزش نفت خام همراه با دالر کانادا باال می رود و با دالر آمریکا پایین می آید.. و بالعکس( 

 :می توانید این همبستگی را در نمودار زیر ببینید

 

بنابراین، دفعه بعد اگر دیدید که قیمت نفت در حال افزایش است، می توانید از این 

 USD/CAD اطالعات به نفع خود استفاده کنید! شاید نشانه ای باشد که باید روی

 !ش بگیریدفرو

فارکس به شما امکان معامله طال، نفت و سایر کاالها را می دهند. در  کارگزاران برخی از

چنین شرایطی می توانید با استفاده از نرم افزارهای معامالتی نمودار آنها را به راحتی 

 .بیرون کشیده و مطالعه کنید

همچنین می توانید قیمت طال و قیمت نفت را در سایت های خبری اقتصادی، 

 .و رصد کنید نیز مشاهده بلومبرگ همچون
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