
 چگونه بازار سهام بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

 

حال بیایید ببینیم که چگونه بازار فارکس می تواند بر بازار بورس، به ویژه شاخص های 

 .سهام تأثیر بگذارد

صحبت می کنند، عموماً آنها از اصطالح شاخص بورس برای  امسه بازار وقتی مردم از

 .اشاره به عملکرد بازار سهام استفاده می کنند

شاخص بازار بورس، در واقع گلچین یا سبدی از سهام خاص است. این مجموعه از سهام 

 .راه حلی است جامع برای ارزیابی آنچه در بازار سهام اتفاق می افتد

، ما در مورد نحوه تأثیر بازار فارکس و فارکس آموزش وعه مقاالتدر درس امروز از مجم

 :ارز بر دو شاخص سهام معروف بحث خواهیم کرد

یا شاخص نیکی یا میانگین شاخص که بیشتر از آن با نام نیکی  Nikkei 225 شاخص .1

شرکت  225نیکی یاد می شود، شاخص بازار بورس سهام ژاپن است که عملکرد سهام 
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فهرست شده اند را مورد بررسی و سنجش  (TSE) بزرگ ژاپن که در بورس توکیو

 .قرار می دهد

امریکاست که  سهام بازار میانگین صنعتی داوجونز، داوجونز، یا به اختصار داو، شاخص .2

 و (NYSE) شرکت بزرگ آمریکایی که در بازار بورس نیویورک 30عملکرد سهام 

NASDAQ  فهرست شده اند را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. 

  

Nikkei و USD/JPY 

آغاز شد، زمانی که بیشتر اقتصادها  2007پیش از رکود اقتصادی جهانی که در سال 

 و Nikkeiفصل های متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی را تجربه می کردند، 

USD/JPY  با هم رابطه معکوس داشتند. 

 سرمایه گذاران معتقد بودند که عملکرد بازار سهام ژاپن بازتاب وضعیت اقتصادی کشور

 .است، بنابراین رالی افزایشی قیمت ها در بورس نیکی منجر به تقویت ارزش ین شد

افزایش   USD/JPYعکس این مساله نیز صادق بود. هر زمان که نیکی کاهش می یافت، 

 .می یافت
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با این حال وقتی بحران مالی ناگهان رخ داد، این رابطه نیز ناگهان دیوانه شد مثل مایلی 

 .سایرس

Nikkei  و USD/JPY  که قبالً عکس هم حرکت می کردند، حال هم جهت با هم

 .حرکت می کردند

 خیلی جالب است. نه؟

 چه کسی فکر می کرد که بازار سهام و بازار فارکس با هم رابطه مستقیم داشته باشند؟

  

 Dow و USD/JPY  بین همبستگی

 .بیندازیم Dow و USD/JPY حال بیایید نگاهی به همبستگی بین

به طور کلی، قدرت یا ضعف دالر بر بازار سهام امریکا، به ویژه سهام شرکت های بزرگ 

 .تأثیرگذار است (MNC) چند ملیتی

برای شرکت های بزرگ چند ملیتی امریکا که کاال و خدمات را صادر کرده و در خارج از 

 .کشور می فروشند، دالر صعودی می تواند در راه سود آنها مانع تراشی کند

اگر دالر قوی باشد، اوضاع برای این شرکت ها متفاوت خواهد بود زیرا افزایش قیمت 

 .ظ میزان فروش در سطوح فعلی نیز برای آنها مشکل می شودمحصوالت یا حتی حف

 .همبستگی زیادی با هم دارند Dow و USD/JPY با این اوصاف، شاید تصور کنید که

با این حال، با نگاهی به نمودار زیر متوجه خواهید شد که اینطور نیست. گرچه این 

 .همبستگی مثبت است، اما چندان قوی نیست
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 .به داو )خط آبی( دقت کنید

به امان خدا رها  2008رسیده است و سپس در سال  14000به قله  2007اواخر سال 

 !شده است

خط نارنجی( نیز سقوط کرده است، اما نه به سرعت ) USD/JPYدر همان زمان، 

 .شاخص داو

این تجربه ای بود که ما همیشه باید اصول فاندامنتال، تکنیکال و جو و هیجان بازار را 

 !نیز در نظر بگیریم، بنابراین از مطالعه دست نکشید

 !قطع به یقین نیستندهمبستگی ها را امری بدیهی و مسلم فرض نکنید. آنها 
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