
 کری ترید یا معامالت انتقالی چیست؟

 

 !، به مبحث مهم کری ترید می پردازیمفارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

مالتی وجود دارد که حتی اگر قیمت به مدت طوالنی آیا می دانستید یک استراتژی معا

 تواند درآمد زا باشد؟ نیز دقیقاً ثابت بماند، باز هم می

خوب، باید بگوییم نه تنها چنین چیزی وجود دارد، بلکه یکی از محبوب ترین راه های 

کسب درآمد توسط بسیاری از بزرگ ترین و خفن ترین سبد گردان های دنیای بازارهای 

 !نیز هست مالی

 .یا معامالت انتقالی گویند "ترید کری" به این روش
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 "!دادم انتقال که بس شدم خسته "

  

 Trade Carry چیست؟ 

پایین و سپس  بهره نرخ فروش یک ابزار مالی باکری ترید عبارتست از استقراض یا 

 .باالتر بهره نرخ استفاده از آن برای خرید یک ابزار مالی با

در این حالت وقتی در حال پرداخت نرخ سود پایین روی ابزار مالی که قرض گرفته اید 

ابزار مالی خریداری شده خود وصول می  یا فروخته اید، هستید، سود باالتری را برای

 .کنید

 .وصول می کنید بهره نرخ در فاوتت بنابراین سود شما همان پولی است که از

  

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/?p=4154&preview=true
https://irtrader.net/?p=4245&preview=true
https://irtrader.net/?p=4245&preview=true


 :ترید کری از مثالی

 .دالر وام می گیرید 10،000فرض کنید شما به یک بانک می روید و 

 .دالر است 10،000از  ساالنه ٪1 آنها وام کارمزد

هزار دالری خریداری کنید  10با آن پول قرض گرفته شده، می روید و یک اوراق قرضه 

 .دهد می سود ساالنه درصد5  که

 سود شما کجاست؟

 متوجه شدید؟

 !بهره های نرخ بین تفاوت! است سال در ٪4درست است! سود برابر با 

به نظر نمی رسد هیجان و سودآوری نوسانگیری در بازار "حال احتماالً با خود می گویید: 

 ".را داشته باشد

اما اگر آن را در بازار لحظه ای فارکس، با اهرم یا لورج باالتر و پرداخت سود روزانه، اعمال 

 .کنید، انداختن پاها به روی هم و تماشای رشد روزانه حساب می تواند بسیار جذاب باشد

 سود ٪60 معادل بهره نرخ تفاوت ٪3برای روشن تر شدن موضوع باید به شما بگوییم 

 !برابر هم اهرم یا لورج دارد 20ی است که حساب در ساالنه

  

 :دار جیلور ترید کری از مثالی

 .گیرید می وام ٪1دالر با نرخ بهره  1،000،000فرض کنید شما 

البته بانک به هرکسی یک میلیون دالر وام نمی دهد، در نتیجه احتماال یک وثیقه نقدی 

 .دالر از شما طلب می کند 10000  به مبلغ
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 .رداخت کامل پول، آن مبلغ را به شما پس خواهند دادپس از بازپ

وام شما تأیید می شود، بنابراین به بانک می روید و کوله پشتی خود را پر از پول می 

 .کنید و از بانک بیرون می آیید

 

سپس کمی پیاده روی کرده، از خیابان عبور می کنید و به بانک دیگری می روید و آن 

 شما به ساالنه ٪5دالر را در حساب پس انداز واریز می کنید که  1،000،000مبلغ 

 .دهد می سود

 یک سال می گذرد. سود شما کجاست؟

 .(0.05*  $ 1000000دالر سود دریافت کردید ) 50،000شما از محل اوراق مشارکت 

 .( پرداخت کردید0.01*  $1000000دالر سود ) 10،000شما 
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 .دالر است 40000بنابراین سود خالص شما 

 !کردید کسب درآمد دالر هزار 40 خود، ناچیز دالر هزار 10 با

 !درصدی بازدهی گرفتید 400یا بعبارتی معادل 

خواهیم کرد، چه در دروس بعدی، در مورد چگونگی عملکرد معامالت انتقالی صحبت 

 .دهند نمی زمانی جواب می دهند و چه زمانی جواب

 .نیز خواهیم پرداخت گریزی ریسک همچنین به مبحث

 !ریسک گریزی؟!؟ نگران نباشید، در دروس بعد مفصل آن را توضیح خواهیم داد
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