
 !چه زمانی کری ترید جواب می دهد و چه زمانی جواب نمی دهد

 

، خواهیم دید که چه زمانی باید اقدام فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !انی نبایدبه انجام کری ترید کرد و چه زم

 معامالت انتقالی یا کری ترید چه زمانی جواب می دهند؟

 خطر احساس گذاران سرمایه آنکه از پس کری ترید وقتی بهتر جواب می دهد که

 با ارزهایی فروش و باال بازده با ارزهای خرید با که هستند بین خوش کردند،

 .کنند می سود پایین بازده
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جریان تقریبا مشابه فرد خوشبین است که همیشه نیمه پر لیوان را می بیند. اگرچه 

 .ممکن است شرایط فعلی ایده آل نباشد، اما امیدوار است که اوضاع بهتر شود

 .ترید نیز همین گونه است کری

 قطعا شده خریداری ارز انداز چشم اما شرایط اقتصادی ممکن است خوب نباشد،

 .باشد مثبت باید

اگر چشم انداز اقتصاد یک کشور به اندازه آنجلینا جولی خوشگل باشد، در اینصورت این 

افزایش نرخ احتمال وجود دارد که بانک مرکزی این کشور بمنظور کنترل تورم مجبور به 

 .بهره شود
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 نرخ اختالف چنین چیزی برای کری ترید خوب است زیرا نرخ بهره باالتر به معنی یک

 .بزرگتر است بهره

  

 دهد؟ نمی جواب ترید کری زمانی چه

از طرف دیگر، اگر دورنمای اقتصادی یک کشور چندان خوب نباشد، در اینصورت هیچ 

 .کس خودش را درگیر آن ارز نمی کند

 نرخ به خصوص اگر بازار فکر کند که بانک مرکزی برای کمک به اقتصاد خود مجبور است

 .را پایین بیاورد بهره

به بیان ساده، معامالت انتقالی یا کری ترید هنگامی بهتر جواب می دهد که سرمایه 

 .داشته باشند کمتری گریزی ریسک گذاران

بخوبی جواب نمی  ترید کری معامالت انتقالی یا باالست، هنگامی که ریسک گریزی

 (.فروش ارزهای با بازده باالتر و خرید ارزهای کم بازده دهند )به عنوان مثال

 ریسکی اقدامات به دست کمتر گذاران سرمایه باشد، زیاد گریزی ریسک وقتی

 .کنند می

 .اجازه دهید مطالب را شفاف تر کنیم

فرض کنید شرایط اقتصادی سخت است و کشور در حال حاضر دچار رکود اقتصادی 

 شما با پول خود چه می کند؟است. فکر می کنید همسایه 

همسایه شما احتماالً یک سرمایه گذاری کم بازده و در عین حال مطمئن و بی ریسک را 

انتخاب می کند و سپس آن را در جای دیگری می گذارد. تا زمانی که این سرمایه گذاری 

 .باشد، کم بازده بودن آن اهمیتی ندارد "مطمئن"

 .نیست. مهم حفظ اصل سرمایه است در این حالت بازدهی دیگر اولویت
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چنین چیزی منطقی است زیرا این امر به همسایه شما اجازه می دهد تا در صورت خراب 

 .شدن اوضاع، مثال اگر شغل خود را از دست بدهد، برنامه جایگزین برای خود داشته باشد

 گریزی ریسک به زبان فارکسی، در این حالت گفته می شود که همسایه شما

 .دارد ییباال

 .روانشناسی سرمایه گذاران بزرگ نیز تفاوت چندانی با همسایه شما ندارد

وقتی شرایط اقتصادی نامشخص است، سرمایه گذاران تمایل دارند در ارزهای امن سرمایه 

 .گذاری کنند که نرخ بهره پایین دارند همچون دالر آمریکا و ین ژاپن

 .را مطالعه کنید ترید کری بازدهی اگر یک مثال عینی می خواهید، مقاله

در واقع این، آنسوی دیگر کری ترید است. ورود سرمایه به سمت دارایی های امن باعث 

 .می شود ارزهای با بهره کم در برابر ارزهایی که سود باالیی دارند، باالتر روند
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