
 خالصه درس: معامالت انتقالی یا کری ترید

 

، مروری خواهیم داشت بر دروس مربوط فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 !به معامالت انتقالی یا کری ترید

و  (USDمالی را قرض می گیرید )مانند ارز کری ترید به زمانی گویند که شما یک ابزار

 .(JPY از آن برای خرید ابزار مالی دیگری استفاده می کنید )مانند ارز

شما نرخ سود پایین روی ابزار مالی که قرض گرفته اید یا فروخته اید، را پرداخت می 

 .ی ابزار مالی خریداری شده خود، دریافت می کنیدکنید و همزمان سود باالتری را برا

 .وصول می کنید بهره نرخ اختالف سود شما در واقع پولی است که از

این یک روش دیگر کسب درآمد در بازار فارکس بدون نیاز به پایین خریدن و باال فروختن 

 .چیزی که انجام هر روز آن می تواند بسیار دشوار باشد است،
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کنند. ضرورتی  ریسک وقتی بهتر جواب می دهد که سرمایه گذاران احساس ترید کری

انداز اقتصادی مثبت  است که چشم ندارد که شرایط اقتصادی فعلی خوب باشد، اما الزم

 .باشد

اگر دورنمای اقتصادی یک کشور خیلی خوب نباشد، در اینصورت هیچ کس آماده ریسک 

 .کردن نیست

 گریزی ریسک به بیان ساده، کری ترید وقتی بهتر جواب می دهد که سرمایه گذاران

 .دارند پایینی

 .دهد نمی جواب خوب چندان ترید کری باالست، گریزی ریسک که هنگامی

وقتی ریسک گریزی باال باشد، سرمایه گذاران کمتر اقدام به خرید ارزهای با بازده باالتر 

می کنند و یا احتماالً تمایل دارند پوزیشن های خود در ارزهای با بازده باالتر را کاهش 

 .دهند
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علوم است، سرمایه گذاران معموال سرمایه گذاری خود را در وقتی شرایط اقتصادی نام

ارزهای امن که دارای نرخ بهره پایین هستند، انجام می دهند مانند دالر آمریکا و ین 

 .ژاپن

پیدا کردن جفت ارز مناسب برای انجام کری ترید بسیار ساده است. کافیست به دنبال 

 :دو چیز باشید

 .یک اختالف نرخ باال پیدا کنید .1

جفت ارزی را پیدا کنید که به نفع ارز با بازده باالتر ثابت باشد یا در یک روند صعودی  .2

پوزیشن خود را  دارد امکان که جایی باشد. چنین چیزی به شما اجازه می دهد تا

 .باز نگه داشته و از اختالف نرخ بهره سود برید

 

هر روز جهان را تغییر می  سیاسی و اقتصادی عوامل باشید که همیشه به یاد داشته

 .دهند

نرخ بهره و اختالف نرخ بهره بین ارزها نیز ممکن است تغییر کند و کری ترید های 

 .ین را از چشم سرمایه گذاران بیندازد ترید کری همچونمحبوبی 

 معمولی معامله براین هنگام کری ترید، همچنان باید ضرر و زیان خود را مانند یکبنا

 .، محدود کنیددار جهت

صحیح این کار، کری ترید می تواند درآمد قابل توجهی را در کنار سایر  در صورت انجام

 .معامالتی جهت دار، به حساب شما اضافه کنداستراتژی های 
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