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 مقدمه

 ثِ است ضذُ سؼی ًَضتبس ایي دس .داسد ٍخَد وبس تبصُ تحلیلگشاى ٍ گشاى هؼبهلِ ثیي دس اسصّب ضبخع اص ًبدسستی دسن ٍ اثْبهبت وِ ضَد هی هطبّذُ گبّی

 .ضَد اسائِ اسصّب تغییشات هبّیت ٍ گزاسی اسصش چگًَگی اص تَضیحی همذهِ غَست ثِ است الصم اثتذا .ضَد دادُ تَضیح هَضَع ایي سبدُ صثبًی

 

 سَق طال سوت ثِ گزاسیْب سشهبیِ هَالؼی دس هثبل ثشای .هیىٌذ تؼییي وبال یب پَلی ٍاحذ آى تمبضبی ٍ ػشضِ سا وبالیی یب اسص ّش دس لیوتی تغییشات ػلت

 هیذّذ سخ وطَس یه دس گستشدُ اهٌیتی ٍ سیبسی هطىالت یب التػبدی ثحشاى وِ صهبًْبیی یب .ضَد هی طال لیوت افضایص ثبػث ػبهل ّویي ٍ هیىٌذ پیذا

 .یبثذ هی وبّص ّن وطَس آى اسص یب پَلی ٍاحذ ٍ وبّص وطَس آى دس گزاسی سشهبیِ ثشای تمبضب

 

 سٌدین؟ هی چیضی چِ همبثل دس سا طال اسصش هثبل ثشای اهب

 (ضَد تمَیت ایشاى سیبل دیگش ػجبستی ثِ یب) یبثذ وبّص ثیطتشی ًسجت ثب ایشاى داخلی ثبصاس دس دالس اسصش حبل ػیي دس ٍلی یبثذ افضایص طال خْبًی اسصش اگش

 یب اسص ّش لیوت یب اسصش ّوَاسُ وِ وٌین تَخِ هْن ًىتِ ایي ثِ ثبیذ ثٌبثشایي .دیذ ًخَاّین ایشاى ثبصاس دس طال خْبًی اسصش افضایص ایي اص چٌذاًی اثش هب

 ایي ٍ ضَد ثیبى (یَسٍ یب دالس هثال) دیگش اسصی ثشاثش دس آى اسصش ثبیذ پًَذ ّش اسصش ثیبى ثشای هثبل ثشای .ضَد هی تؼییي دیگشی اسص اسصش ثب ثبصاس، دس وبالیی

 .است اسص خفت هفَْم ّوبى

 

 .پشداصین هی اسصّب ضبخع هفَْم ثشسسی ثِ همذهِ ایي داضتي ًظش دس ثب

 داسد؟ ٍخَد ساّی چِ وبّص ایي هیضاى سٌدص ثشای یبثذ وبّص وطَس یه اسص اسصش الوللی ثیي سٌگیي ّبی تحشین یب خٌگ ٍلَع هبًٌذ ضشایطی تحت اگش

 ثشاس دس سا اسص آى تغییشات ٍلتی وِ داضت تَخِ ّن ًىتِ ایي ثِ ثبیذ حبل ػیي دس اهب .است خبسخی اسصّبی ثشاثش دس اسص آى تغییشات ثشسسی ساُ ثْتشیي هسلوب

 خْت ثْتشی هالن داضتي ثشای ثٌبثشایي .است تغییشات داسای خَد فبًذاهٌتبل حَصُ دس ٍ ًذاسد ثبثتی اسصش ّن ثبًَیِ اسص آى خَد سٌدین، هی دیگشی اسصی

 .سٌدٌذ هی دًیب هْن اسصّبی اص سجذی ثشاثش دس سا اسص یه تغییشات همبیسِ،
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 تدبسی ضشوبی هْوتشیي وِ است الوللی ثیي اسصّبی هْوتشیي اص سجذی ثب لیبس دس آهشیىب، دالس لیوتی تغییشات هیضاى ثیبى ثشای هؼیبسی دالس، ضبخع

 وطَس پٌح ثؼالٍُ یَسٍ اسصی ٍاحذ ثب اسٍپبیی وطَس 19) ّستٌذ دًیب وطَس 24 ثِ هتؼلك وِ است هْن اسص ضص اص ٍصًی هیبًگیٌی سجذ ایي .ّستٌذ اهشیىب

 .(دیگش
 

 :است صیش لشاس ثِ آى ٍصًی دسغذّبی ثب اسصی سجذ ایي

 

 %57.6  ٍصى ثب Euro (EUR) یَسٍ

 %13.6  ٍصى ثب Japanese yen (JPY) طاپي یي

 %11.9 ٍصى ثب Pound sterling (GBP) اًگلیس پًَذ

 %9.1 ٍصى ثب Canadian dollar (CAD) وبًبدا دالس

 %4.2 ٍصى ثب Swedish krona (SEK) سَئذ وشٍى

 %3.6 ٍصى ثب Swiss franc (CHF) سَئیس فشاًه

 

 لشاس ثبصًگشی هَسد ضذًذ خوغ یَسٍ پَلی ٍاحذ لبلت دس اسٍپبیی وطَس چٌذیي اسصّبی وِ ٌّگبهی ٍ 1999 سبل اثتذای دس یىجبس سجذ ایي دس هَخَد اسصّبی

 هحسَة اهشیىب هْن تدبسی ضشوبی خضٍ ثشصیل ٍ هىضیه خٌَثی، وشُ چیي، هبًٌذ، وطَسّبیی ایٌىِ ثِ تَخِ ثب وِ است ایي ثش اػتمبد اهشٍصُ ّوچٌیي .گشفت

 .است سسیذُ فشا دالس ایٌذوس اسصی سجذ هدذد ثبصًگشی صهبى ًذاسد ایٌذوس ضبخع دس دخبلتی آًْب اسص ٍلی ضًَذ هی

 

 ثِ هیضاى ایي هحبسجِ اثتذای دس ٍ ثبضذ هی 1973 سبل هبسس هبُ اص ضَد هی ثیبى ًیض  DXYیب  USDX ضىل ثِ اختػبس ثِ وِ دالس ضبخع هحبسجِ ضشٍع

 .است100 غَست
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 هَخت سجذ ایي اسصش افضایص وِ هیىٌٌذ تػَس اضتجبُ ثِ ٍ داسًذ داسایی سجذ ّوبًٌذ ًبدسست ثشداضتی اسصی سجذ هفَْم اص وبس تبصُ دٍستبى ثؼضی گبّی

 !است ثشػىس وبهال هَضَع ایي ٍلی ضَد هی دالس اسصش افضایص

 ضَد هی دالس اسصش وبّص هَخت یَسٍ اسصش افضایص دیگش ػجبست ثِ .هیطَد ثیبى دیگش اسص هقابل دس اسص ّش اسصش وِ وشدین ػٌَاى همذهِ دس ٍ ایي اص پیص

 .ضَد هی دالر ایٌذکس کاهص هَجب ارزی، سبذ ایي در هَجَد ارزهای افسایص که باضیذ داضته تَجه ثٌبثشایي .ثبلؼىس ٍ

 

 ) ایٌذوس ضشٍع سبل ًسجت ثِ سجذ ایي دس هَخَد اسصّبی ثشاثش دس دالس اسصش دسغذی 20 سضذ اص ًطبى ،است 120 ػذد دالس ایٌذوس ٍلتی هثبل ثشای

 .دالس ثب همبیسِ دس دسغذ 20 هیضاى ثِ سجذ ایي اسصّبی هتَسط وبّص دیگش ػجبست ثِ .است (1973هبسس
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 اهویت تحلیل ضاخص دالر چیست؟

 هؼبهلِ ETF هؼبهالت ًیض ٍ فیَچشص لشاسدادّبی لبلت دس سا ضبخع ایي ثشٍوشّب اغلت دس تَاًیذ هی ضوب ٍ است تشیذ لبثل تٌْبیی ثِ دالس ضبخع ّشچٌذ

 ّذف اغلت ٍ گیشد ًوی غَست دالس ایٌذوس سٍی ثش تشیذ هؼوَال ،!(است 100 اسپشد ایي هي ثشٍوش فیىس حسبة دس) صیبد ثسیبس اسپشد خْت ثِ ٍلی وٌیذ

 .وبالّبست ٍ اسصّب دیگش تشیذ دس استفبدُ آى، تحلیل اص

 

 یب اسص ّش اسصش ضذ روش ًیض همذهِ دس وِ ّوبًطَس .ثبضین داضتِ وبالّب ٍ اسصّب دیگش گزاسی اسصش دس دالس ایٌذوس ًمص اص دسستی دسن ثبیذ خػَظ ایي دس

 ّبیداسایی گزاسی لیوت سًٍذ دس سا اغلی ًمص ٍ دًیبست التػبد تشیي لَی ٍ ثضسگتشیي ثِ هتؼلك دالس ایٌىِ ثِ تَخِ ثب .ضَد هی ثیبى دیگشی اسص ثب وبالیی

 دس ٍ دالس سوت یه دس وِ اسصّبیی خفت ثِ .ضَد هی ثیبى دالس همبثل دس وبالیی یب اسص ّش اسصش فشؼ پیص ثطَس داسد، خْبًی همیبس دس هبلی ٍ فیضیىی

 اسبهی ٍ اسصّب خفت ایي ضبهل صیش خذٍل .ضَد هی گفتِ (Major Currency Pairs) اغلی اسصّبی خفت داسد، ٍخَد هؼبهلِ پش ٍ هْن اسصی دیگش سوت

 :آًْبست هستؼبس

 

 

 

 

 

 

 وسش هخشج ٍ غَست ٍضؼیت اص ولی دیذی داضتي آًْب، اص یه ّش تحلیل ثشای ثٌبثشایي هیگیشد غَست اسصّب خفت ایي سٍی ثش فبسوس ثبصاس دس هؼبهالت اغلت

 اسصش ٍلتی .است دالس اسصش دس تغییشات ًیض ٍ پًَذ اسصش دس تغییشات حبغل (GBP-USD) دالس /پًَذ اسص خفت دس لیوتی تغییشات هثبل ثشای .داسد اّویت

 یبثذ، وبّص پًَذ اسصش اسٍپب اتحبدیِ اص اًگلستبى خشٍج ثخبطش اگش ّوچٌیي .یبثذ هی وبّص دالس ثِ پًَذ اسص خفت هیشٍد، ثبال ثْشُ ًشخ افضایص خْت ثِ دالس

 .است لیوت وبّص ًیض دالس ثِ پًَذ اسص خفت دس حبغل
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 اهویت تحلیل ضاخص دالر چیست؟

 هثبل ثشای .است دالس آًْب طشف یه وِ ثبضین داضتِ اسصّبیی خفت دس لیوت ًوَداس احتوبلی حشوبت اص ثْتشی دیذ تَاًین هی دالس ضبخع تحلیل ثب ثٌبثشایي

 داضتِ سا دالس اسصش ًضٍل اًتظبس تىٌیىبل، تحلیل هٌظش اص تَاًین هی ّستین غؼَدی وبًبل یه وف هؼتجش ضىست ضبّذ دالس ایٌذوس تحلیل دس ٍلتی

 ثِ تَخِ ثب .وٌٌذ هی پیذا ثیطتشی ٍلَع احتوبل ّستٌذ همبثل اسص تمَیت ٍ دالس ًضٍل سوت ثِ وِ ّبیی تحلیل ٍ هَلؼیتْب اسصّب، خفت دس ثٌبثشایي .ثبضین

 !ضَد هی ثشدُ ًبم Anti-Euro Index یب یَسٍ ضبخع ضذ ػٌَاى ثِ دالس ضبخع اص گبّی دالس، ضبخع سجذ دس یَسٍ صیبد ٍصى

 

 تٌْب ٍ ّست هْن (همبثل وبالی یب اسص ٍ دالس ) وسش سوت دٍ ّش تغییشات وبالیی، یب اسص خفت ّش دس وِ داضت تَخِ ّوَاس هْن ثسیبس ًىتِ ایي ثِ ثبیذ اهب

 .ًیست وبفی هؼبهالتی ّبی هَلؼیت وشدى ثبص ثشای دالس ایٌذوس تحلیل ثِ ًوَدى اوتفب

 

 افضایص ثبػث هؼوَل ثطَس دالس اسصش وبّص وِ هؼٌی ثذیي .است خْت خالف ٍ ػىس خْت دس حشوت دالس ایٌذوس ٍ طال هؼوَل سًٍذ هثبل ثشای

 التػبدی هْن اتفبلبت ٍلَع ثخبطش هبسوت وِ هَاسدی دس .ًیست ثشلشاس ّویطِ لبػذُ ایي ٍلی .ضَد هی خْبًی طالی اسصش افضایص ٍ طال سوت ثِ توبیالت

 ٍ فشاًه ٍ یي هبًٌذ هطئي اسصّبی دس گزاسی سشهبیِ ثِ ثیطتشی توبیل گزاساى سشهبیِ گیشد، هی لشاس (گشیضی سیسه) ّشاس ٍ ثین حبلت دس سیبسی یب

 خشٍج ٍلَع یب احتوبل هبًٌذ) ثبضذ دالس التػبد حَصُ اص خبسج ػَاهلی هبسوت دس استشس ٍ ّیدبى ایي وٌٌذُ ایدبد ػبهل اگش .هیىٌٌذ پیذا طال هبًٌذ وبالّبیی

 اسصش وبّص ضبّذ سٍیذاد ایي اثش دس ایٌىِ ضوي .هیىٌذ پیذا سا گزاسی سشهبیِ ثشای هطوئي پٌبّگبُ یه ًمص طال، هبًٌذ ّن دالس (اسٍپب اتحبدیِ اص اًگلستبى

 دالس ایٌذوس افضایص ثبػث ًیض خَد خَدی ثِ وبّص ایي ٍ ّستٌذ دالس ایٌذوس سجذ اص دسغذ 70 حذٍد دٌّذُ تطىیل خَد دٍ ایي وِ ّستین پًَذ ٍ یَسٍ

 .یبثذ افضایص تَأهبى ثػَست دالس ٍ طال اسصش هؼوَل، لبػذُ خالف ثش است هوىي ٍ ّستین دالس ٍ طال دس خْت ّن حشوبتی ضبّذ هَالغ ایي دس .ضذ هی

 :وٌیذ تَخِ طالست ٍ دالس ایٌذوس ًوَداسّبی (Correlation) تطبثك حبغل وِ صیش ّبی هثبل ثِ هَضَع ایي ثْتش دسن ثشای
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 .ّستین هبسوت دس هَالغ اغلت دس دالس ٍ طال خْت خالف حشوت ضبّذ سٍصاًِ تبین دس (سًگ صسد) طال همبثل دس (سًگ لشهض) دالس ایٌذوس تطبثمی ًوَداس دس

 اص اًگلستبى خشٍج سٍیذاد تبثیش تب داضت خَاّین تش وَتبُ ّبی تبین دس ًوَداس ایي ثِ ًضدیىتش ًگبّی ثؼذ ضىل دس ٍ ًیست ّویطگی هؼىَس ثستگی ایي ٍلی

 .وٌین ثیطتشی ثشسسی طال ٍ دالس ایٌذوس حشوت دس سا اسٍپب اتحبدیِ
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 ػوَدی خط) ثشگضیت سفشاًذٍم ثشگضاسی اص لجل ّفتِ دٍ حذٍد اص سبػتِ چْبس تبین دس (سًگ صسد) طال همبثل دس (سًگ لشهض) دالس ایٌذوس تطبثمی ًوَداس دس

 .است ضذُ تجذیل هستمین حبلت ثِ هؼىَس حبلت اص ساثطِ ایي ٍ ّستین دالس ٍ طال هؼوَل ساثطِ خَسدى ّن ثش ضبّذ (سًگ آثی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًظر زیر با ٍلی دهین هی اًجام جفت آى خَد ًوَدار در را کاالیی یا ارز جفت هر تکٌیکال تحلیل که باضیذ داضته یاد به هویطه بٌابرایي

 ًقیض، ٍ ضذ تحلیلهای یا هختلف احتواالت هیاى از هیتَاًین دالر، با کاال یا ارز یک هوبستگی ٍ دالر ایٌذکس تکٌیکال تحلیل داضتي

 .برگسیٌین را بیطتر ٍقَع احتوال با تحلیلی
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 شماهای گذاریبا آرسوی موفقیت در سزمایه
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