
 چگونه اوراق درآمد ثابت بر نوسانات ارزی تاثیر می گذارد؟

 

داشته باشیم: گفتیم که چگونه  فارکس آموزش اینجای مباحثیک جمع بندی سریع تا 

 .ن نماگری برای نوسانات قیمت ارز عمل کنداختالف نرخ های بازدهی می تواند همچو

بین دو کشور، ارزش ارز کشور  بهره نرخ اوراق قرضه یا افزایش اختالف اسپرد با افزایش

کشور دارای نرخ بهره باالتر، به طور کلی در برابر ارز کشور  التر یا ارزدارای بازده اوراق با

 .دیگر افزایش می یابد

از جمله اوراق قرضه( از جمله سرمایه گذاری هایی هستند ) ثابت درآمد با بهادار اوراق

 .های زمانی معین یک وجه ثابت را به سرمایه گذار پرداخت می کنند که در بازه

 ارائه خود ثابت درآمد با بهادار اوراق روی باالتری های بازدهی که اقتصادهایی

 .کنند جذب را بیشتری گذاری سرمایه باید دهند، می

این امر سبب می شود که ارز آن کشور، جذاب تر از اقتصادهایی باشد که بازده کمتری 

 .روی اوراق درآمد ثابت خود دارند
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را در نظر بگیریم )هنگ نکنید! آنها نام اوراق قرضه  یوریبورس و گیلتس به عنوان مثال،

 (.انگلیس و اوراق بهادار اروپا هستند

اگر یوریبورس، نرخ بازدهی کمتری نسبت به گیلتس ارائه دهد، سرمایه گذاران از گذاشتن 

پول خود در بازار درآمد ثابت منطقه یورو خودداری کرده و ترجیح می دهند پول خود 

 .یی با بازده باالتر سرمایه گذاری کنندرا در دارایی ها

 .به همین دلیل، یورو می تواند در برابر سایر ارزها، به ویژه پوند، تضعیف شود

 .این پدیده تقریباً در تمام بازارهای با درآمد ثابت و برای هر ارزی مصداق دارد

می توانید بازده اوراق درآمد ثابت برزیل را با اوراق درآمد ثابت روسیه مقایسه کنید و از 

 .اختالف نرخ ها برای پیش بینی رفتار رئال برزیل و روبل روسیه استفاده کنید

یا می توانید به بازده اوراق درآمد ثابت ایرلند در مقایسه با اوراق کره جنوبی نگاه کنید و 

 .را گرفتید مطالب خب، ...

اگر می خواهید این همبستگی ها را تست بزنید، اطالعات و داده های مربوط به اوراق 

 :قرضه دولتی و شرکتی را می توانید در دو وب سایت زیر پیدا کنید

 بلومبرگ 

 تجارت اقتصاد 

همچنین می توانید برای اطالع از نرخ بازدهی اوراق قرضه یک کشور، به وب سایت دولت 

آن کشور مراجعه کنید. این آمار و وبسایت ها معموالً بسیار دقیق هستند چراکه دولتی 

 .هستند

رضه عرضه می کنند، اما شاید بخواهید تنها در در حقیقت، اکثر کشورها اوراق ق

 .کشورهایی که ارز آنها ارز اصلی است، سرمایه گذاری کنید
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در زیر فهرستی از اوراق قرضه های محبوب در سراسر جهان و نام مستعار هر یک ارائه 

 :می گردد

 

همچنین برخی از کشورها اوراق قرضه مدت دار با بازه های مختلف تا سررسید عرضه 

می کنند، بنابراین اطمینان حاصل کنید که اوراق قرضه هایی را که مقایسه می کنید 
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، در ساله( 5ساله با یوریبورس  5دارای مدت و سررسید یکسان هستند )مانند گیلتس 

 .غیر این صورت، تحلیل شما مردود است

 ؟!!ریدر نباید مردود شود، باید بشودو تحلیل یک ت
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