
 را پیدا کنیم؟ COT چگونه گزارش کات

 

 ، قصد داریم نحوه پیدا کردن آنالینفارکس آموزش در این مقاله از مجموعه مقاالت

 .یا کات را به شما آموزش دهیم "گران معامله تعهدات گزارش"

  

 :اول گام

 .آدرس زیر را در مرورگر خود باز کنید

rts/CommitmentsofTraders/inhttps://www.cftc.gov/MarketRepo(

)dex.htm 
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 :دوم گام

پس از لود شدن کامل صفحه، با غلتک موس چند صفحه به سمت پایین پیمایش کنید 

 Short" برسید. سپس روی "Current Legacy Report" تا به جدولی به نام

Format" در بخش "Futures Only" در ردیف "Chicago Mercantile 

Exchange" کلیک کنید تا به جدیدترین گزارش COT دسترسی پیدا کنید. 

 

  

 :سوم گام

منظره تصویر شاید کمی ترسناک باشد: مربعی غول پیکر است که متنی قلمبه سلمبه را 

 .الش می توانید دقیقاً همان چیزی که می خواهید را پیدا کنیدقورت داده! اما با کمی ت

را پیدا کرده و کلیک  Find را فشار داده )یا از مرورگر خود گزینه CTRL+F کافیست

 .کنید( و ارزی که می خواهید پیدا کنید را تایپ کنید

https://irtrader.net/



ا ر "Pound Sterling" ، کافیست GBP به عنوان مثال، برای یافتن پوند انگلیس یا

 :جستجو کرده و مستقیماً به بخشی منتقل خواهید شد که نمایی مشابه تصویر زیر دارد

 

 

! این دیگر چیست؟! نگران نباشید. در زیر هر دسته را خدمت شما توضیح خدا پیغمبریا 

 .خواهیم داد

 یا تجاری Commercial :  مشاغل بزرگی هستند که از آتی های ارزی برای اینها

 .هج کردن و محافظت از خود در برابر نوسانات تبدیل نرخ ارز استفاده می کنند

 یا تجاری غیر Commercial-Non :  ،این مورد آمیزه ای از معامله گران فردی

صندوق های تامینی )هج فاند( و موسسات مالی است. اغلب، اینها معامله گرانی 

ند که به دنبال معامالت سوداگرایانه و کسب سود از طریق نوسان گیری هستند. هست

در  پیپ به عبارت دیگر، اینها تریدر های همچون شما هستند که فقط برای زدن دالر و

 !بازار حضور دارند
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 یا خرید Long : این مورد تعداد قرارداد های خرید است که به CFTC  گزارش

 .شده است

 یا فروش Short : این مورد تعداد قرارداد های فروش گزارش شده به CFTC 

 .است

 یا باز بهره interest Open :  این ستون نشان دهنده تعداد قراردادهایی است که

 .تحویل نشده اند

 یا گران معامله تعداد traders of Number :  این مورد تعداد کل معامله گرانی

 .گزارش دهند CFTC است که باید پوزیشن های خود را به

 یا گزارش قابل های پوزیشن positions Reportable :  تعداد اختیارات

 .باید گزارش شوند CFTC و پوزیشن های آتی که طبق مقررات)آپشن ها( 

 یا گزارش قابل غیر های پوزیشن positions reportable-Non :  تعداد

را )مشابه تریدرهای  CFTC پوزیشن های با بهره باز که الزامات قابل گزارش مطابق با

 .خرد( ندارند

 

کنید، می توانید همگی آنها  اگر می خواهید به تمام سوابق آماری موجود دسترسی پیدا

 .مشاهده کنید اینجا را از

قابل مشاهده است اما نیازی  COT چیزهای زیادی در گزارش تعهدات معامله گران یا

 .سپاریدنیست که همه آنها را بخاطر ب

به عنوان یک معامله گر نوشکفته، تمرکز شما فقط باید روی پاسخ دادن به سوال اساسی 

 :زیر باشد

 !زهتف رازاب زیسح و میالت دار؟

 "است؟ چگونه هفته این بازار حال و حس": ترجمه
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