
بسم اهللا الرحمن الرحیم

السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتھ

Correlation Between Pairs

العالقة بین أزواج العمالت

قبل ان نتطرق الى العالقة بین االزواج فى سوق العمالت ینبغى ان نعرف أوًال شئ مھم و ھو 
,,رح ھذا المصطلح بأیجاز و سوف أقوم بش" معامل االرتباط" المقیاس لھذه العالقة 

معامل االرتبـــــــــــــــاط

Correlation Coefficient

یفسر معامل االرتباط بین العمالت كیفیة حركة عملة معینة مقابل اخرى من ناحیة االتجاه و 
و أى ان الحركة متماثلة بالتمام اتجاھًا, )) 1+(( حیث یتراوح بین مرتبط ایجابى تام , الكمیة 
و ھذا و )) 1-(( و بین مرتبط سلبى تام و ھى ان الكمیة تامة و لكن فى عكس االتجاه , كمیة 

.من الجدیر بالذكر ان المعامل لیس بالضرورة ان یكون ثابتًا بل یتغیر من وقت الخر 

.ھو مقیاس لمدى قوة خط مستقیم أو عالقة خطیة بین متغیرین :تعریف أخر 
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1-,1+معامل االرتباط یتخذ قیم مابین 

||النقاط التالیة ھى لتفسیر قوة االرتباط|| 



.مثالیة طردیة 100. + 1

.مثالیة عكسیة 100-. 2

.تدل على عالقة طردیة ضعیفة 30و 0قیم ما بین . 3

.تدل على عالقة عكسیة ضعیفة 30-و 0قیم ما بین . 4

.ة تدل على عالقة طردیة متوسط70و 30قیم ما بین . 5

.تدل على عالقة عكسیة متوسطة 70-و 30-قیم ما بین . 6

.تدل على عالقة طردیة قویة 100الى 70قیم ما بین . 7

.تدل على عالقة عكسیة قویة 100–الى 70–قیم ما بین . 8

-

اذن لنربط ھذا الكالم بسوق العمالت
تنقسم الى جزئینالعمالتأوًال 

كروساتعمالت رئیسیة و 
ھى للبلدان صاحبة االقتصاد االقوى الى جانب كثرة تداول عملة ھذه الدولة و العمالت الرئیسیة

االنتشار مما یدعمھا بالسوق فالدینا أمریكا صاحبت االقتصاد االقوى عالمیًا و اوروبا و 
.بریطانیا و الیابان و سویسرا ایضًا حیث ان بنوكھا المالذ االخیر لراجل االعمال 

Usd
Eur
Gbp
Jpy
Chf

ھى حاصل قسمة اندكسات العمالت الرئیسیة على بعضاالزواج الرئیسیةو أیضًا 

الیورو دوالر= اندكس الدوالر / اندكس الیورو 



اما الكروسات فھى عبارة عن تقاطع سعر عملتین أمام الدوالر او حاصل ضرب زوجین بھم 
ثانیة )) أو (( حاصل قسمة زوجین بھم الدوالر عملة أولى )) أو((الدوالر عملة اولى و ثانیة 

.

و لیھ الدوالر فقط ؟؟

الن الدوالر موجود بالبلدى كدا فى كل مصیبة

..نكمل شرح 

كیف تستنتج وجود عالقة بین زوجین عمالت

أوًال
حاصل قسمة زوجین بھم الدوالر عملة ثانیة

Eur-Usd (1.4077) / Aud-Usd (0.7999) = Eur-Aud (1.7598(



صعود فى الیورو دوالر سیتبعھ االسترالى دوالر و الناتج من حاصل قسمتھم :استنتاج 
.سیتبعھم صعود أیضًا 

ثانیًا



حاصل قسمة زوجین بھم الدوالر عملة أولى
Usd-Jpy ( 94.14 ) /Usd-Cad ( 1.1194 )=Cad-Jpy ( 84.09(



.خبیث ینتج عنھ ھبوط للكندى و حاصل قسمتھم یتبع الزوج االول صعود لل:استنتاج 

ثالثًا



حاصل ضرب عملتین الدوالر بھم عملة أولى و ثانیة

Usd-Jpy ( 94.14 ) X Gbp-Usd ( 1.6107 ) = Gbp-Jpy ( 154.45(



بعھم ایضًاصعود للخبیث یتبعھ صعود للكیبل و العكس و الناتج من حاصل ضربھم یت:أستنتاج 

االستنتاج النھائى
اى ان حاصل ضرب او قسمة عملتین یساوى السعر الحالى لعملة زوج كروس بمعنى اخر -1

لو كنت واثق من تحلیلك لزوجین اذن حاصل الضرب او القسمة یؤكد لك بنسبة كبیرة اتجاه 
الزوج الناتج من حاصل ضربھما او قسمتھم

.ع االزواج الرئیسیة فقط كما یتضح من االمثلة السابقة حاصل الضرب او القسمة یتب–2

طیب و ایھ فایدة الكالم دا ؟؟
شراءببساطة شدیدة لو دخولك على المجنون 

قبل الدخول حلل قصاده الكیبل و الخبیث

و لیھ الزوجین دول بالتحدید ؟؟
النھم ازواج رئیسیة و احنا اتفقنا ان الكروسات حاصل ضرب

زوجین رئیسیناو قسمة 



Gbp-Usd X Usd-Jpy = Gbp-Jpy

لو حصل صعود او ھبوط للكیبل یتبعھ الخبیث و العكس و یتبعھم حاصل ضربھم اذن
.المجنون 

بالشكل دا انت لو فھمت العالقات دى كویس مش ھتحتاج لجدول الكورلیشن اال ف شئ واحد 
ق معامل االرتباط كما اوضحتھا ببدایة عن طری" العالقة"لتستطیع معرفة قوة االرتباط , فقط 

,,الموضوع 

أنتھى الشرح

نیالدعاء لى وللمسلموناواتمنى ان اكون وفقت فى الشرح وال تنس

و اهللا ولى التوفیق

,شادى عبده 


