
Forex Ticaretinde Kur Riski Nasıl Yönetilir? 
Kur riskleri, nispi kur değerlemelerindeki değişimden kaynaklanan risklerdir. Para 
biriminde değer kaybı olduğunda, varlıklarınızın ve yatırımlarınızın değerini 
etkileyebilir. Kârı bir para biriminden diğerine dönüştürdüğünüzde, kayıp veya 
kazançlarınızı da etkileyecektir. Döviz kurlarındaki değişim nedeniyle kur riski 
ortaya çıktığı için kur riski olarak da bilinir. 

Para Birimleri Neden Dalgalanır? 

Bir para birimini başka bir para birimiyle değiştirebileceğiniz fiyat, döviz kuru olarak 
bilinir. Döviz dalgalanması olduğunda, döviz kuru yükselir veya düşer. Bazı faktörler 
para birimi değerini etkiler. Bunlar ticaret açığı, yavaş GSYİH büyümesi ve artan 
devlet borcu olabilir. Petrol fiyatları yükselirse, petrol ihraç eden ülkenin para birimi 
daha yüksek olacaktır. Ayrıca bir ülkenin ithalatı ihracatından fazla ise ithalatçı 
ülkenin para biriminin değeri düşer. 

Döviz dalgalanmaları oldukça yaygındır. Araştırmalar, yabancı hisse senetlerine 
yatırım yaparken kur risklerinin toplam riskin %40'ını oluşturduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Döviz Risklerini Nasıl Azaltabilirsiniz? 
Döviz kurlarının etkisini azaltmak için  korunmayı düşünmelisiniz. Riskten korunma ile 
döviz dalgalanmalarını dengeleyebilirsiniz. Bu, bir varlıkta zıt bir pozisyon alarak 
kayıplarınızı dengeleyebileceğiniz bir risk yönetimi stratejisidir. Ancak risklerin 
azalması ile birlikte kazancınızı da azaltacaktır. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, 
döviz vadeli işlemleri gibi riskten korunmada çeşitli araçlar vardır. 

Riskten Korunmayı Ne Zaman Düşünmelisiniz? 

• Genellikle, uzun vadeli kâr için yabancı fonlara yatırım yaparsınız. Yatırım 
süresi ne kadar uzun olursa, kur dalgalanmalarının varlıklarınız üzerindeki 
etkisi o kadar az olur. Sonuç olarak, riskten korunma ihtiyaçlarınız azalacaktır. 

• Portföyünüzün belirli bir para birimine yüksek düzeyde maruz kalması ve bu 
para biriminin geçmişte oynak olması durumunda korunmayı düşünün. 

• Benzer şekilde, tahvillere yatırım yaparken, tahviller kur değişikliklerinden 
daha fazla etkilendiğinden korunmayı düşünmelisiniz. Tahviller, düşük faiz 
oranları nedeniyle size daha düşük getiri sağlasa da, hisse senedi 
getirilerinden daha hızlı bir oranda döviz kuru dalgalanmaları tarafından 
tüketilebilirler. Bu nedenle, hedge edilmiş bir varyant için bazı ekstra ücretler 
vermekten çekinmeyin. 

• Riskten korunma maliyeti, para biriminin aşağı yönlü riskinden daha ağır 
olmamalıdır. Daha yüksekse, riskten korunmaya yatırım yapmanın bir anlamı 
yoktur. 

• Ekonomi istikrarlı olduğunda, para biriminin değer kaybetme olasılığı daha 
düşüktür. Bu gibi durumlarda, para birimleri daha az oynaktır ve riskten 
korunma gereksiz hale gelir. 



Forexte Riskten Korunmanın Anlamı Nedir? 

Forex piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelen kayıplarınızın 
azaltılması sürecini ifade eder. Birkaç faktör forex piyasasını etkiler ve bu nedenle 
riskten korunma stratejileri bu finansal piyasa için daha önemli hale gelir. 

Forex Ticaretinde Riskten Korunmaya Nasıl 
Başlanır? 
Genel olarak gelişmiş deneyimli forex yatırımcıları piyasa hakkında derinlemesine 
bilgi sahibi oldukları için riskten korunma stratejilerini kullanırlar. Ancak, yeni bir 
tüccar olarak, riskten korunma stratejilerini de kullanabilirsiniz. Ancak, forex riskinden 
korunmadan önce forex piyasasını anlamalı ve ticaret için uygun bir plan 
oluşturmalısınız. 

Forexten korunmak için önce ticaret yapmak için bir forex yatırımı seçin. Kişisel bir 
tercih olmasına rağmen, minör para birimlerine kıyasla büyük para birimlerinde işlem 
yapmanız önerilir. Bunun nedeni, büyük para birimlerinin riskten korunma için daha 
fazla seçenek sunmasıdır. 

Riskten korunma stratejisi seçmeden önce göz önünde bulundurulması gereken bir 
diğer şey, ticarete ne kadar sermaye ve ne kadar zaman ayırabileceğinizi görmektir. 
Ayrıca, forex riskinden korunmadan önce stratejinizi risksiz bir ortamda test etmeniz 
önerilir. Bunun için bir ticaret platformunda bir demo hesabı açabilir ve forex riskten 
korunma stratejinizi uygulayabilirsiniz. 

Döviz Risklerini Azaltmak İçin Farklı Forex Riskten 
Korunma Stratejileri 
Finansal hedeflerinizi eşleştirmek için bir riskten korunma stratejisinde 
kullanabileceğiniz birçok değişken vardır. Ancak, kur riskini yönetmek için bazı 
yaklaşımlar gereklidir. Bunlar: 

Basit forex riskten korunma stratejisi 

Bunda, mevcut ticarette zıt bir pozisyon açarsınız. Bunu bir örnekle anlayalım. Belirli 
bir döviz çiftinde uzun bir pozisyonunuz var. Şimdi onu hedge etmek için aynı döviz 
çiftinde bir kısa pozisyon açmanız gerekecek. Bu doğrudan bir hedge olarak 
tanımlanır. 

Doğrudan hedge sizi Sıfır net kâra götürür. Ancak trend tersine döndüğünde, 
piyasadaki orijinal pozisyonunuzda olacaksınız. Bu pozisyonu hedge etmediyseniz, 
kayıpları kabul etmeniz gerekecektir. Ancak, riskten korunma yaptığınızda, ikisi zıt 
olduğu için piyasa birinci değilse de ikinci pozisyon lehinde olacağından ikinci ticaret 
yoluyla para kazanacaksınız. 

Birden Fazla Para Birimi ile Forex Riskinden Korunma 



Başka bir forex riskten korunma stratejisi, pozitif olarak ilişkili olan iki çift para birimini 
seçmeyi içerir. Örneğin,GBP/USD veya EUR/USD. 

 Artık bu iki döviz çiftinde de pozisyon alabilirsiniz, ancak zıt yönlerde. Diyelim ki 
EUR/USD'de kısa pozisyon aldınız, diğerinde ise uzun pozisyon aldınız, yani 
GBP/USD. 

Şimdi Euro dolar karşısında düşerse, GBP/USD uzun pozisyonundaki kaybı 
üstlenmelisiniz. Ancak bu kayıp, EUR/USD ticaretinde kısa pozisyonda kazanılan kâr 
ile telafi edilecektir. Öte yandan, eğer ABD doları düşerse, uzun pozisyon karınız kısa 
pozisyon kaybınızı dengeleyecektir. 

Opsiyonlarla Forex Riskten Korunma 

Forex seçenekleri popüler riskten korunma yöntemlerinden biridir.Bunda, önceden 
belirlenmiş bir tarihte, önceden belirlenmiş bir oranda döviz bozdurma hakkı elde 
edersiniz. Ancak bu sizin için bir zorunluluk değildir. Bu araç, yalnızca seçeneğin 
maliyetini öderken maruz kalma şansınızı azaltır. 

Seçenekler iki tip olabilir; koyar ve çağırır. 

Bir Put seçeneği ile kendinizi kurdaki bir düşüşten koruyabilirsiniz, Çağrı seçeneği ise 
sizi para birimindeki bir ralliden korur. 

Borsada işlem gören fonlarla forex riskinden korunma 

Uzmanlaşmış yatırımlara yatırım yaparak döviz riskinden korunabilirsiniz. 
(ETF'ler). Daha az geleneksel bir korunma yöntemidir. Döviz ETF'leri, hisse senedi 
ve tahviller yerine para birimi nakit mevduatlarını ve temel bir para birimiyle ilişkili 
türev araçları tutması farkıyla diğer ETF'ler gibidir. 

Bu ETF'lerde, ihtiyaç duyulan riskten korunmaya bağlı olarak uzun veya kısa 
gidebilirsiniz. Bu şekilde paranızı kur dalgalanmalarından koruyabilirsiniz. 

CFD'ler ile riskten korunma forex (fark sözleşmesi) 

Bu, forexten korunmak için oldukça popüler bir araçtır. Bunda, vergiler için karlara 
karşı herhangi bir kaybı telafi edebilir ve düşen fiyatlar üzerinde spekülasyon 
yapabilirsiniz. 84'den fazla döviz çiftinde işlem yapmak için fark sözleşmelerini 
kullanabilirsiniz. Ayrıca, fiziksel varlıkların mülkiyetini almadan 12.000 küresel 
pazarda işlem yapabilirsiniz. 

Foreks ile vadeli riskten korunma 

Forvetler, seçeneklere çok benzer. Sabit bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan bir 
para birimini değiştirebilirsiniz. Ancak seçeneklerden farklı olarak burada sözleşmeye 
dayalı bir sözleşme imzalamanız gerekiyor ve bu nedenle sözleşmeyi belirlenen tarih 
ve saatte yerine getirmek zorunlu hale geliyor. Vadeli sözleşmeler, vadeli işlemler 
tezgah üstü ürünler iken alınıp satılan borsalardır. 



Forex Ticaretinde Riskten Kaçınmak İçin Önlemler 
Riskten korunma, forex ticaret risklerinizi azaltmak için etkili bir araç olsa da, etkili bir 
şekilde yürütülmezse felaket olabilir. Ne kadar deneyime sahip olursanız olun ve ne 
kadar iyi tasarlanmış bir çit seçerseniz seçin, yine de bazı olası kayıp olasılıkları 
vardır. Her zaman komisyon ve takas gibi faktörleri dikkatlice düşünün. 

Sık görülen piyasa dalgalanmalarını anlamıyorsanız, karmaşık forex riskten korunma 
stratejilerinde hoşgörülü olmaktan kaçının. Fiyat oynaklığından yararlanmak için 
zaman ticaretini öğrenin. 

Çözüm 
Bazı forex yatırımcıları, döviz oynaklığının kendilerine forex ticareti deneyimi 
kazandırdığını düşündükleri için riskten korunmaya inanmazlar. Ancak, yatırımlarınızı 
riskten korumanın zararı yoktur. Piyasa dalgalanmalarını analiz edebilir, onları 
etkileyen faktörleri anlayabilir ve forex korelasyon matrisine aşina iseniz, zamanında 
forex hedge'leri ile karınızı maksimize edebilirsiniz. 
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