
 خرید و فروش جفت ارزها در فارکس

 

قصد داریم به این بپردازیم که در  فارکس آموزش در این مقاله از سلسله مقاالت

 یک رید و فروش می شود. در معامالت فارکس همزمانفارکس چه چیزهایی خ
 .می شود فروخته دیگر ارز و خریداری ارز

 

ارزها از طریق کارگزاری )بروکر( یا یک واسطه و به صورت جفت معامله می 

 .می شوند گذاری مظنه شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر

 

 گلیس و ین ژاپنیا پوند ان (EUR/USD) به عنوان مثال یورو و دالر آمریکا

(GBP/JPY). 
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، خرید و فروش ها بصورت جفت ارز انجام ی در بازار فارکس معامله می کنیدوقت

 .می شوند

 

قرار دارد و ” طناب کشی“پیوسته در یک مسابقه  ارز جفت تصور کنید که هر

 .هر یک از ارزها در یکی از دو طرف این مسابقه طناب کشی هستند

 

 

 .نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو ارز دو کشور مختلف است

نرخ تبدیل ارز بر اساس اینکه کدام ارز در آن لحظه قوی تر است، نوسان می 

 .کند

  

 :دارد وجود ارز جفت دسته سه

 اصلی ارزهای جفت .1

 کراس ارزهای جفت .2

 اگزوتیک ارزهای جفت .3
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 .دارد حضور همیشه اصلی ارزهای جفت در آمریکا دالر

 

جفت ارزهای کراس شامل دالر آمریکا نمی شوند. کراس هایی که دارای یکی از 

 .ه می شودنیز شناخت "مینورها" ارزهای اصلی در خود هستند با نام

 

از بازارهای نوظهور )مانند جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی و یک ارز 

 .، ترکیه یا مجارستان( تشکیل شده استبرزیل، مکزیک، شیلی

  

 :فارکس در اصلی های ارز جفت

  

را شناختید. جفت ارزهای اصلی ترکیب دالر آمریکا  اصلی ارزهای در درس قبلی

 .و یکی از سایر ارزهای اصلی است

 

 .محسوب می شوند "لیاص" جفت ارزهای ارائه شده در فهرست زیر
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در یک طرف بوده و بیشترین  (USD) این جفت ارزها همه دارای دالر آمریکا

 .ی آنها انجام می شودمعامله رو
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، قیمت ها بیشتر با جفت ارزهای اصلی ها اگزوتیک و ها کراس در مقایسه با

 .فرصت های معامالتی بیشتری را فراهم می آورند آنها حرکت می کنند و

 

 .در جهان هستند نقدینگی جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان

لی استفاده می از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای ما

 .شود

 

بر اساس تعداد معامله گرانی که در  )نقد شوندگی( در فارکس، جریان نقدینگی

خرید و فروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معامالت تعریف 

 .می شود
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 .هر چیزی بیشتر مورد معامله قرار گیرد، جریان نقدینگی در آن بیشتر است

 

 AUD در مقایسه با EUR / USD به عنوان مثال، افراد بیشتری با جفت ارز

/ USD و در حجم باالتری معامله می کنند. 

 

نقد شونده تر است  AUD / USD از EUR / USD این بدان معنی است که

 .و نقدینگی بیشتری دارد

  

 مینور های ارز جفت یا اصلی کراس ارزهای جفت

  

نیستند به عنوان جفت ارز کراس  (USD) جفت ارز هایی که دارای دالر آمریکا

 .شناخته می شوند

 

نیز  "مینورها" عنوان اشامل یکی از ارزهای اصلی هستند بکراس هایی که 

 .شناخته می شوند
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کراس ها گرچه به اندازه جفت ارزهای اصلی خرید و فروش نمی شوند، اما باز 

تند و همچنان فرصت های معامالتی زیادی را فراهم هس نقدشونده هم کامال

 .می آورند

 

کراس های فعال تر به لحاظ معامالتی دارای سه ارز اصلی زیر )غیر از دالر 

  GBP ,JPY ,EUR :آمریکا( در خود هستند

  

 اگزوتیک ارزهای جفت

  

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی در یک طرف و ارز یک اقتصاد نوظهور 

در طرف دیگر، )مانند برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان( تشکیل شده 

 .است

می خواهید شانس خود را آزمایش کرده و نمادهای ارزی اگزوتیک را حدس 

 بزنید؟

زوتیک متفاوتی در اختیار بسته به کارگزاری خود، ممکن است جفت ارزهای اگ

 .شما برای معامله قرار گیرد

 "اصلی ها"به خاطر داشته باشید که حجم معامله در این جفت ارزها به اندازه 

، بنابراین هزینه های معامالت برای معامله این جفت ارزها نیست "کراس ها"یا 

 .معموالً بیشتر است
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می پردازید( که دو یا سه  هزینه ای که در خرید و فروش) اسپردهایی دیدن

 .غیر معمول نیست اصال هستند USD / JPY یا EUR / USD برابر

 

به رویدادهای جفت ارزهای اگزوتیک با توجه به میزان جریان نقدینگی کمتر، 

 .اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان می دهند

 

می  انتخابات غیرمنتظره نتایج به عنوان مثال، خبر یک رسوایی سیاسی یا

 .تواند سبب نوسانات شدید نرخ یک جفت ارز اگزوتیک شود

 

، این مهم را هرگز جفت ارز اگزوتیک را معامله کنید بنابراین اگر می خواهید یک

 .از یاد نبرید

  

واحد پول قانونی در جهان  180، ستید؟ طبق اعالم سازمان ملل متحدآیا می دان

جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل  وجود دارد. این تعداد

جفت ارز را برای معامله در  70یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معموال تا 

 .اختیار معامله گران قرار می دهند

 

تقسیمات دیگری  ،باال برای جفت ارزها انجام دادیم که در دسته بندی 3جدا از 

 .کنید مراجعه لینک این به می توانید ایل بودید بدانیدنیز وجود دارد که اگر م
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 بندی جمع

 

 :بیایید آنچه که یاد گرفته اید را در چند سوال خالصه کنیم

  

 چیست؟ فارکس در ارز جفت

مراد از جفت ارز در فارکس جفتی از ارزهای دو کشور است که نشان دهنده 

ارزش   GBP / USD، به ارز دیگر است. به عنوان مثال نسبت ارزش یک ارز

 .پوند انگلیس نسبت به دالر آمریکا است

  

 کدامند؟ اصلی ارزهای جفت

 

ارز  7هایی هستند که شامل دالر آمریکا و یکی از جفت ارزهای اصلی جفت

اصلی دیگر بوده و دارای بیشترین حجم معامله هستند. آنها هفت مورد 

USD / EUR ،  JPY / USD،  GBPUSD،  CAD / USD  :هستند

،  CHF / USD،  USD / AUD و USD / NZD   

  

 چیست؟ کراس جفت
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( ارزهایی هستند که حجم معامالت خوبی دارند اما "کراس ها"ارزهای کراس )

 / EUR / GBP  ،EUR . کراس ها شاملنها حضور نداردر آد دالر آمریکا

CAD  ،GBP / JPY  ،EUR / CHF  ،EUR / JPY   می شودو غیره. 

  

 دارد؟ وجود ارز جفت چند

 

قابل معامله  فارکس صدها جفت ارز در دنیا وجود دارد اما همه آنها در بازار

ارز را به رسمیت می شناسد.  180نیستند. سازمان ملل متحد در حال حاضر 

 .، تعداد بسیار کثیری خواهند شدهر ارز را با ارز دیگر جفت کنید اگر بخواهید

 

https://b2n.ir/x70880 
 

https://bit.ly/3wIpYg0 
 

https://tinyurl.com/9nx3d2t9 
 

 فارکس در فروش و خرید
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