
 (گزارش تعهدات معامله گران )کات

 

را با گزارش تعهدات معامله گران  ، شمافارکس آموزش مجموعه دروسدر درس امروز از 

 .یا کات آشنا می سازیم

 .بپردازیم COT به گزارش تعهدات معامله گران یا اصطالحا کات حال بیایید

را هر  (COT) ، گزارش تعهدات معامله گرانCFTC کمیسیون معامالت آتی کاال یا

 .منتشر می کند EST بعد از ظهر به وقت شرقی 2:30جمعه، حدود ساعت 

ان نوسان از آنجا که این گزارش، خالصِ پوزیشن های خرید و فروش توسط معامله گر

گیر و معامله گران تجاری را اندازه گیری می کند، منبعی عالی برای ارزیابی این نکته 

 .است که بازیگران بازار چقدر سنگین وارد بازار شده اند
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بعداً، به شما اجازه می دهیم این بازیگران بازار را بهتر بشناسید. آنها عبارتند از: هج 

 .کنندگان، دالالن بزرگ و تریدر های خرد

ای منحصر به درست مثل بازیکنان یک تیم ورزشی، هر گروه دارای ویژگی ها و نقش ه

 .فرد خود است

بینی  را پیش بازار جو تغییرات دربا رصد و تماشای رفتار این بازیگران، قادر خواهید بود 

 .کنید

 "چرا باید از آمار مربوط به بازار آتی فارکس استفاده کنم؟"احتماالً از خود می پرسید: 

آیا بازار لحظه ای فارکس خود گزارشی ندارد که اندازه گیری کند معامله گران ارز "

 "چگونه پوزیشن گرفته اند؟

 ".من یک معامله گر لحظه ای فارکس هستم! فعالیت در بازار آتی به من ارتباطی ندارد"
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است، بعبارتی  (OTC) به یاد داشته باشید، بازار لحظه ای فارکس خارج از سامانه

 .عامالت در هیچ سامانه متمرکزی )مثال بورس کاالی شیکاگو( ثبت نمی شوندم

پس در دسترس ترین چیز چیست که با آن بتوانیم اوضاع بازار را ببینیم و بفهمیم که 

 بازیگران بزرگ پول خود را به کدام سمت می برند؟

 ...، درست استبله

 .آتی بازار از گران معامله تعهدات گزارش
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قبل از اینکه بپردازیم به اینکه یک معامله گر فارکس چگونه باید از گزارش تعهدات 

اید ب COT معامله گران استفاده کند، ابتدا باید بدانیم که برای تهیه گزارش کات

 .آن را خواند باید چگونه رفته و کجا به
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