
 همبستگی ارزی

 

 

، مجدد و بطور مفصل تر مفهوم فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .همبستگی ارزی را برای شما توضیح خواهیم داد

، یک جفت ارز رود می باال آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی یک جفت ارز

 ؟آید می پایین دیگر

یا دقت کرده اید زمانیکه همان جفت ارز پایین می آید، به نظر می رسد که یک جفت 

 ؟آید ارز دیگر نیز همان رفتار را تکرار کرده و آن هم پایین می
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 !است، باید بگوییم که شما عمال شاهد همبستگی ارزی بوده اید "بله"اگر پاسخ شما 

 PES است، باید کارهای کم اهمیت تر مانند خوردن و خوابیدن و "نه"اگر پاسخ شما 

 .را متوقف کنید و در عوض زمان بیشتری را به رصد نمودارها اختصاص دهید

یه کار را شروع می کنیم و آن را برای شما جز اما جای نگرانی نیست زیرا ما از اصول پا

 ...به جز شرح می دهیم

 .ارزی همبستگی.

 

 .چیز دو بین رابطه. همبستگی. است آسان ...بخش اول

 .بخش دوم. همچنان آسان است. ارزی: نیازی به توضیح نیست
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 چیست؟ ارز همبستگی

دو اوراق بهادار دهد در دنیای مالی، همبستگی، یک معیار آماری است که نشان می

 .کنندمی نوسان یکدیگر به نسبت چگونه

بنابراین، همبستگی ارزی به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در طول یک دوره زمانی 

یا جهت حرکت  کرده حرکت هم جهت خالف ،کرده حرکت هم با جهتهم خاص

 .بوده و هیچ ارتباطی با هم ندارد تصادفی کامال آنها

رزها، مهم است به خاطر داشته باشید که از آنجایی که ارزها به صورت در زمان معامله ا

و مستقل  ای جزیره بصورت کامال واحدی ارز جفت هیچ جفت ارز معامله می شوند،

 .عمل نمی کند

مگر اینکه قصد داشته باشید در یک زمان خاص فقط یک جفت ارز را معامله کنید، در 

 .ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر حرکت می کنند بدانید چگونه جفت باید غیر اینصورت

که  ریسکی میزان نمی دانید چگونه همبستگی های ارزی می توانند بر اگر بویژه

 !رض آن قرار می دهید، تأثیر بگذاردحساب معامالتی خود را دارید در مع

اگر ندانید وقتی چندین جفت ارز را به طور همزمان در حساب معامالتی خود معامله می 

 !کنید دارید دقیقا چه می کنید، ممکن است به فنا روید

 !فنا! نابودی! الموت! امیدواریم گرفته باشید چه می گوییم
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 .نباشید بی خبر و بی اطالع از همبستگی بین ارزها

  

 همبستگی ضریب
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همبستگی از طریق آنچه ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می گردد که دامنه 

 .است 1و + 1-آن بین 

+( به این معنی است که دو جفت ارز در 1ضریب همبستگی ) کامل مثبت همبستگی

 .حرکت می کنند با هم جهتهم مواقع 100٪

( به این معنی است که دو جفت ارز در 1-ضریب همبستگی ) کامل منفی همبستگی

 .هم حرکت می کنند جهت خالف در مواقع 100٪

 همبستگی گفته می شود که حرکات بین دو جفت ارز دارای باشد، 0 همبستگی اگر

حرکت آنها هستند، آنها کامالً مستقل از هم بوده و جهت  همبستگی بدون یا صفر

نسبت به هم تصادفی است. ما به هیچ عنوان نمی دانیم که اگر یک جفت ارز به یک 

 .سمت حرکت کرد جفت ارز دیگر به کدام سمت حرکت می کند

https://irtrader.net/



 

روس بعدی، خواهید آموخت که چگونه می توانید از همبستگی ارزی برای تبدیل در د

 مدیریت شدن به یک معامله گر باهوش تر استفاده کرده و تصمیمات مسئوالنه تری برای

 .خود در معامالت بگیرید ریسک
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