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 بنام حق

پول  خروج و ورود تشخیص و نقذینگی

 جناب آقای امیر فرح آبادی: تذریس 

 

 

 صفحِ کردى باز با تسلط ایي. باضیذ داضتِ تسلط سْن عادی حدن بِ بایذ ضوا سْن یِ ًقذیٌگی بررسی برای

 هیکٌیذ ًگاُ سْن از صفحِ 3 هیکٌیذ باز رٍ هعاهالت سابقِ ضوا .هیاد دست بِ هعاهالتص سابقِ دیذى ٍ ًواد

 ّرخا.  هیلیًَِ 4 زیر عادیص حدن هثال ثتراى .هیخَرُ حدن چقذر عادی درحالت سْن یِ کِ هیاد دستتَى

 سراغص  هیرین بَد عذد ایي از بیطتر سْن هعاهالت حدن

 چک رٍ سابقِ هیایذ ضوا .هیلیَى 17 یا 7 یا 6 سراغ بریذ ًذیذ گیر بص 4.5 ضذ اگِ هثال هیگن کِ بیطتر

 ّن بفْویذ هیتًَیذ سابقِ رٍی از ّن ؟؟؟ بفْوین کدا از رٍ حوایت.  دارُ حوایت تَهي 220 رٍی سْن هیکٌیذ

 باال برُ حدن تا هیکٌیذ صبر ًویطیذ ٍاردش ضوا هیسًِ هیلیًَی 1 حدن دارُ تَهي 220 رٍ سْن .ًوَدار رٍی از

 کِ درحالی هیطِ هعاهلِ 220 زیر رُدا االى ٍ ضذُ باز تَهي 217 رٍ ثتراى صبحِ 10 ؟؟؟؟ ساعت چدَری هثال

 هیخَرد هیلیَى حدن 1 بازار تاین کل تَ سْن ایي یبیٌیذم ضوا خب خَردُ حدن هیلیَى 1 ساعت 1 ّویي تَ

 هیطین سْن ٍارد ها بیطتر پس یا هیلیَى 5 بِ برسِ هیتًَِ بازار اخر تا یعٌی پس خَردُ حدن ساعت 1 تَ االى

هیطِ  تر قطٌگ بعذش ٍرٍد داستاى سیگٌال یعٌی تَهي 220 حوایت رٍ اىثتر برای باال حدن هیذًٍین چَى

 5 ایٌکِ ؟؟؟ یعٌی چی یعٌی ایي هیطِ عادی ٍ هیلیَى 5 زیر هیاد دٍبارُ هعاهالتص حدن فرداش از سْن

ًذارُ  ًگراًی خای ٍ ّست سْن تَ ٌَّز سْن بِ ضذُ ٍارد حدن هیلیَى 17 یا حدن هیلیَى 7 یا حدن هیلیَى

 حدن ّوَى کِ ٍقتی تا ٍلی بکٌِ اصالحن سْن صعَدی هسیر ایي تَ هوکٌِ هیوًَین سْن با ٍ کٌینهی صبر

 حدن تَهي 210 رٍ بَد هرداد تَ کٌن فک پیص ٍقت چٌذ ثتراى : ًذارُ هثال ًگراًی سْن ًسًِ رٍ ضذُ ٍارد پَل

 رٍ ٍقتی ها.  ًسد رٍ زیاد خنح ایي دیگِ تَهي 262 ضذ سْن کِ رٍزی تا ٍ داد ٍرٍد سیگٌال ٍ زد هیلیًَی 17

 هیخَاد بازار اخر تا سْن ایٌکِ خطر یعٌی یعٌی هیلیَى 5 بِ رسیذ ساعت 1 تَ سْن هیبیٌن حدن تَهي 262

 هوکٌِ : ًکتِ هیطِ یِ خالی پَل از دارُ چَى هیکٌین ردش رٍ سْن ها پس بسًِ رٍ ٍرٍد هیلیَى 17 ّوَى

 تَهي 262 از سْن ٍ ضذ ّن طَر ّویي.  اصالح تَ هیرُ ٍ ًویارُ دٍٍم زیاد ٍلی برُ ّن 270 یا 265 تا ثتراى
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 ّن خطاتَى درصذ باّاش کٌیذ کار ٍ بطیذ هسلط بْص اگِ رٍ رٍش پاییي ایي اٍهذ تَهي 220 تا کرد اصالح

 عالیِ درصذ 5 زیر بیاد

 اٍلیي سراغ هیرین ضرایط ایي ؟؟؟؟ تَ بطکٌِ حوایت ًیست قرار زد باال حدن کِ حوایت رٍ بفْوین کدا از

 باز رٍز اٍى ًقطِ تریي پاییي سْن اگر .سْن هعاهلِ اخریي قیوت ٍ سْن پایاًی قیوت ٍ ضذُ باز سْن کِ قیوتی

 یعٌی باالترُ سْن پایاًی قیوت از هعاهلص اخریي سْن ٍ کطیذى رًح کن کن ٍ ضذُ هعاهلِ پرحدن سْن ٍ ضذُ

 ٍ اقتصادی اخبار اٍال ؟؟؟؟ هیکٌي خالی دارى هقاٍهت رٍ باال محح بفْوین کدا از :برعکسص حاال. ٍرٍد سیگٌال

 باال قیوت رٍ اگِ هقاٍهت رٍ دٍها؛ سْن. ًخریذ سْن بستِ چطن کٌیذ دًبال حتوا سْوتًََ بِ هربَط سیاسی

 ّست سْن پایاًی قیوت از کوتر هعاهلِ اخریي ٍ ست هعاهلِ اخریي از بیطتر خَردُ کِ قیوتی اٍلیي ٍ ضذُ باز

 هیطِ خالی دارُ سْن یعٌی پس

 فرض ٍلی ًطذُ خالی ٌَّز ضذُ ٍاردش کِ پَلی از البتِ سْن.  هقاٍهتِ رٍ االى ٍلغذر : هْن ٍ بعذی ًکتِ اها ٍ

 هیرین ؟؟ چیِ تکلیف حاال ضذ ٍاردش پَل کِ حدوی ّوَى هیطذ ٍ هیسد هیلیَى 13 چْارضٌبِ ٍلغذر کٌیذ

 بایذ هیسد ّن هیلیَى 13 ایٌکِ فرض بِ دارُ هقاٍهت االى لغذرٍ. گفتن کِ رٍضی ّوَى ٍ سْن اخبار سراغ

 پایاًی قیوت از سْن هقاٍهت رٍ هعاهلِ اخریي اگِ/ ؟؟؟ چدَریِ ٍضعیتطَى پایاًیص ٍ هعاهلص اخریي ببیٌیذ

 .هیذارین ًگِ رٍ سْن ها پس دارُ رٍ هقاٍهت ضکستي قذرت سْن یعٌی بیطترُ

 ٍاردش پَل کِ حدوی ّوَى زدُ حدن هیلیًَن 13 هقاٍهتِ رٍ سْن ؟ چیِ حدن هیلیَى 13 ایي تحلیل حاال

 یِ دارُ رٍ هقاٍهت ضکستي قذرت سْن چَى ٍلی سْن از هیطي خارج دارى ًَساًگیر سری یِ طبیعتا ضذُ

 سْن هقاٍهت رٍ. ًذارُ ًگراًی خای ٍ ًیست پَل خرٍج هیلیَى 13 اٍى ّوِ پس هیطي سْن ٍارد دارى سری

 کٌیذ رصذ رٍ سْن بازار تاین تَ بایذ هْوِ خیلی پایاًی قیوت ٍ قیوت اٍلیي ٍ هعاهلِ اخریي
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