
 خالصه درس: همبستگی ارزها

 

، امروز جمع بندی خواهیم داشت پیرامون فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 .تمامی مباحث مطرح شده در خصوص همبستگی ارزها

 .همچون ورزش شنای موزون، برخی از جفت ارزها دقیقا پا به پای هم حرکت می کنند

ف هم می و مانند آهنرباهای با قطب موافق که وقتی به هم نزدیک می شوند جهت مخال

 .روند، برخی جفت ارزها نیز خالف جهت هم حرکت می کنند

هنگامی که همزمان چندین جفت ارز را در حساب معامالتی خود معامله می کنید، مهم 

خود )میزان ریسکی  ریسک ی پهنه ترین چیز این است که اطمینان حاصل کنید از

 .که در معرض آن قرار می گیرید( آگاه هستید

 

های مختلف دارید ریسک خود را پخش شاید فکر کنید که با معامله روی جفت ارز

 هم کنید یا تنوع می بخشید، اما بد نیست بدانید که بسیاری از جفت ارزها معموالمی

 .جهت با هم حرکت کنند
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با معامله جفت ارزهایی که همبستگی باالیی با هم دارند، فقط دارید ریسک خود را 

 !افزایش می دهید

همبستگی بین جفت ارزها می تواند قوی یا ضعیف باشد و هفته ها، ماه ها یا حتی سال 

ان و در یک لحظه تغییر ها بطول بینجامد. اما در نظر داشته باشید که آنها می توانند ناگه

 .کنند

ها  همبستگی های ارزی اپدیت باشیم و از آخرین مقادیراینکه در خصوص همبستگی

خود  لوریج خواهیمتواند به ما کمک شایانی کند تا در زمانی که میاطالع داشته باشیم می

را افزایش دهیم، پوزیشن خود را هج کنیم یا معامالت خود را تنوع ببخشیم، بهتر تصمیم 

 .گیری کنیم

  

 ...یادآوری جهت نکته چند
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 .با استفاده از قیمت های پایانی روزانه محاسبه می شوند همبستگی ضرایب

نشان دهنده اینست که دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند، به  مثبت ضرایب

 .ننداین معنی که آنها عموما هم جهت با هم نوسان می ک

نشان دهنده اینست که دو جفت ارز دارای همبستگی منفی با هم هستند،  منفی ضرایب

 .به این معنی که آنها عموما در خالف جهت هم نوسان می کنند

یا نزدیک به آن به این معنی است که دو جفت ارز  1-+ یا 1مقادیر ضریب همبستگی 

 .همبستگی باالیی با هم دارند

از همبستگی ها می توان برای هج کردن، تنوع بخشیدن و افزایش لوریج استفاده کرد. 

همچنین آنها از ورود شما به پویشن هایی که ممکن است جفت ارزها سود یکدیگر را از 

 .بین برند، جلوگیری می کنند

  

 :از عبارتند کنند می حرکت هم با همجهت معموالً که ارزهایی جفت

  

 EUR/USD و GBP/USD 

 EUR/USD و AUD/USD 

 EUR/USD و NZD/USD 

 USD/CHF و USD/JPY 

 AUD/USD و NZD/USD 

  

 :از عبارتند کنند می حرکت یکدیگر جهت خالف در معموالً که ارزهایی جفت
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 EUR/USD و USD/CHF 

 GBP/USD و USD/JPY 

 USD/CAD و AUD/USD 

 USD/JPY و AUD/USD 

 GBP/USD و USD/CHF 

  

خواهید دو جفت ارز که همبستگی باالیی با هم دارند را معامله بینید که میوقتی می

 .کنید، اگر هر دو تکنیکال خوبی دارند، اشکالی ندارد روی هر دو پوزیشن بگیرید

فقط اطمینان حاصل کنید که هنگام معامله جفت ارزهای دارای همبستگی باال، قوانین 

 !خود پایبند هستید ریسک مدیریت مشخص برای خود دارید و همیشه به قوانینآماده و 
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