
همچون یک اندیکاتور پیشرو برای  EUR/JPY چگونه می توان از جفت ارز

 سهام استفاده کرد؟

 

داریم نگاهی داشته باشیم به  ، قصدفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .بعنوان نماگری برای بازار سهام EUR/JPY چگونگی استفاده از جفت ارز

همانطور که پیش تر هم گفتیم، اگر کسی بخواهد در بازار سهام کشوری سرمایه گذاری 

 .کند، برای خرید سهام، نیاز به ارز محلی آن کشور دارد

بازار سهام آلمان( بر ارزها ) DAX شما می توانید تاثیری را که بازارهای سهام همچون

 .ددارد را تصور کنی

باال رود، می توان انتظار داشت که یورو نیز افزایش یابد،  DAX بلحاظ نظری، هرگاه که

 .زیرا سرمایه گذاران باید یورو تهیه کنند
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گرچه این رابطه بی نقص و ابدی نیست، با این حال آمارها نشان می دهد که همچنان 

 .بسیار صحیح و دقیق برقرار است

 نظر به ما اینجا در آموزشگاه سایت به نوبه خود کمی پژوهش کردیم و متوجه شدیم که

 ارتباط جهان سراسر در سهام بازارهای با EUR/JPY ارز جفت رسد می

 .دارد تنگاتنگی

مامن دارایی  به عنوان اصلی ارزهای در میانبد نیست بدانید که ین، همراه با دالر آمریکا، 

 .در نظر گرفته می شود

اعتماد به اقتصاد جهانی در سطح نازلی بوده و معامله گران ترسیده اند، می  هر زمان که

بینیم که معامله گران پول خود را از بازارهای سهام خارج می کنند، که خود منجر به 

 .می شود S&P500 و DAX کاهش ارزش

 چراکه هستیم EUR/JPY  سقوط شاهد معموالً بازارها، این از پول خروج با

 .هستند ریسک پوشش و کردن جایگزین بدنبال گران معامله
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 برای فراوانی اشتیاق و است آفتابی اقتصادی اوضاع که هنگامی دیگر، سوی از

 می سهام بازارهای داخل را خود پول گذاران سرمایه دارد، وجود گذاری سرمایه

 .شود می /JPYEUR ارز جفت رفتن باال به منجر خود نوبه به که ریزند،

به نمودارهای زیر  S&P500 و DAX و EUR/JPY برای مشاهده همبستگی بین

 .دقت کنید
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به نظر می رسد این رابطه همبستگی در طول یک دهه گذشته به خوبی برقرار بوده است، 

تا سال و هر دو شاخص همواره با هم افزایش داشته اند، البته  EUR/JPY زیرا جفت ارز

 .از راه رسید (GFC) که بحران بزرگ مالی 2008

به قله خود رسیده است و شاخص های سهام نیز   EUR/JPY، 2007در اواخر سال 

 .به همین ترتیب

https://irtrader.net/


