
 چگونه اسپرد اوراق بین دو کشور بر نرخ تبدیل ارز آنها اثر می گذارد؟

 

داریم از اسپرد بین اوراق قرضه  ، قصدفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .بگوییم دو کشور و تاثیر آن بر نرخ ارز

 .اسپرد اوراق قرضه نشان دهنده تفاوت بین بازدهی اوراق قرضه دو کشور است

 .، که در درس پیش به آن پرداختیممی شود ترید کری ها موجباین تفاوت 

 
توانید ذهنیتی از  ، میبهره نرخ تغییراتبا پایش مقدار اسپرد اوراق قرضه و انتظارات از 

 .اینکه جفت ارز ها به کدام سمت و سو قرار است حرکت کنند، داشته باشید
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 :در شکل زیر منظور خود را بطور کامل به تصویر کشیده ایم

 

  AUD/USDو قرضه اوراق اسپرد مثبت همبستگی

  

 کشور ارز ارزش ،شود می بیشتر اقتصاد دو بین قرضه اوراق اسپرد که زمانی در

 قرضه اوراق بازده با دیگر کشور ارز ارزش برابر در بیشتر قرضه اوراق بازده با

 .یابد می افزایش کمتر،

 10در برابر اسپرد اوراق  AUD/USD شما می توانید با نگاه کردن به نمودار قیمتی

ه را مشاهده ، این پدید2012تا ژانویه  2000ساله دولت استرالیا و امریکا، بین ژانویه 

 .کنید
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 2002درصد از  1.00درصد به  0.50توجه داشته باشید که وقتی اسپرد اوراق قرضه از 

درصد  50تقریبا معادل  0.7000. تا 5000از   AUD/USDافزایش یافت،  2004تا 

 .افزایش یافته است

 1.00نیز اتفاق افتاد، زمانی که اختالف اوراق قرضه از  2007مشابه همین مورد در سال 

 .رسید 0.9000. به 7000از   AUD/USDدرصد افزایش یافت،  2.50درصد به 

 !پیپ حرکت 2000یعنی 

، تمامی بانک های مرکزی اصلی اقدام به 2008با فرا رسیدن رکود اقتصادی در سال 

 .سقوط کرد 0.7000مجدد تا  0.9000از  AUD/USD کاهش نرخ بهره کردند و

 خب اینجا چی شد؟

ی که احتماالً در اینجا نقش دارد این است که معامله گران از معامالت یکی از عوامل

 .انتقالی یا کری ترید استفاده کردند

زمانی که اسپرد اوراق قرضه بین اوراق استرالیا و اوراق خزانه داری امریکا افزایش یافت، 

 .خود را هر چه بیشتر افزایش می دادند AUD/USD معامله گران پوزیشن های خرید

 چرا؟

 !سود برند انتقالی معامالت تا از

با این حال، بمحض اینکه بانک مرکزی استرالیا شروع به کاهش نرخ ها کرد و اسپرد 

بود، چراکه  AUD/USD اوراق کم شد، واکنش معامله گران ابطال موقعیت های خرید

 .دیگر سودآور نبودند

 :ر اینجا یک مثال دیگر ارائه می گرددد
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 انگلیس و امریکا قرضه اوراق اسپرد برابر در GBP/USD ارز جفت

  

لیس و اوراق قرضه امریکا، اسپرد بین اوراق قرضه انگ کاهش همانطور که می بینید با

 .شده است ضعیف نیز GBP/USD جفت ارز
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