
 

 W.D. GANNروش معامالتيروش معامالتيروش معامالتيروش معامالتي

        نوشته ي جرالد ماريشنوشته ي جرالد ماريشنوشته ي جرالد ماريشنوشته ي جرالد ماريش
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مه قدم  

يك مطالعه دقيق و مرور .وزي ايجاد كنيد شما صرفا با دنبال كردن همين قانون مي توانيد براي خود يك پير"

حركتهاي پيشين در هربازاري به شما اثبات خواهد كرد كه اين قانون بي شك كار خواهد كرد و شما با دنبال 

  ".كردن آن مي توانيد به سود برسيد

  ٣٦ صفحه ١٩٤٢به سود برسيم   (commodity) كتاب چگونه در معامله ي كاال

  

آگاه باشد،  از مبتدي گرفته تا حرفه اي ، پتانسيل فوق العاده    Futures اره ي  بازارهايهر معامله گري كه درب

هنوز هم غير ممكن به نظر مي رسد كه كسي تمام قوانين و پيش بيني .ي سوددهي در اين بازارها را مي داند 

  .را بداند و سپس آنها را تمرين نمايد futures هاي معامالت

بازيابي اتوماتيك اطالعات ، .افزار مي تواند فوايد زيادي براي معامله گر داشته باشد يك كامپيوتر و نرم 

با كار ) به جاي چند ساعت (وشمارش امواج اليوت مي توانند در چند دقيقه  RSI متغيرهاي اتفاقي ، محاسبات

  . كمتر و دقت باالتر انجام شوند

ر اختيار نداشته باشد يك كار پرهزينه و وقت گيراست كه براي يك معامله گر مبتدي كه ممكن است كامپيوتر د

بخواهد حجم انبوهي از اطالعات را مرتب كند و از روشهاي متعدد تحليل تكنيكال  با سيستمهاي ارائه شده ي 

  . امروزي نتيجه گيري نمايد

و  (Oscillators) نگرهاو نوسا) احتماال منظور نويسنده امواج اليوت بوده است (  موج گسترده ٥عباراتي مانند 

تمام اين .نامهايي مانند فيبوناچي و وايلدر ممكن است به گوش يك معامله گر جديد ، كامال غريبه باشند 

  . فقط شما را گيج تر مي كنند سيستمها با نامهاي عجيب و غريب كه به شما قول ثروتمند شدن مي دهند ،

روشي كه بتواند اعتماد بنفس معامله گر را افزايش  ي گردند ،معامله گران جديد به دنبال راهي شفاف و آسان م

   !! داده و با پولش هم همينكار را بكند

در اين كتاب .اين كتاب براي جواب به سئواالت معامله گران جديد و دادن اطالعات به آنها نوشته شده است 

يك روش حتمي براي يك شبه پپولدار شدن يافت نمي شود بلكه معامله گران را راهنمايي مي كند تا سودهاي  ،

  . دائمي كسب كنند و به برخي سئواالتشان جواب دهند

ا بر اساس قوانين تنظيم شده ايست كه به طرز اعجاب آوري ساده هستند ولي در عين حال هنوز اين راهنمايي ه

اين قانون . پيروي ميكنند (KISS) اين قوانين از قاعده ي كلي بوسه.هم سود چشمگيري از بازار بوجود مي آورند 

  .( يده نكنيدمنظور اين است كه بازار را براي خود پيچ!!(ساده نگهش دار احمق : مي گويد 



اين قوانين براي مدت زيادي در تمام بازارها مورد آزمايش قرار گرفته اند و در هر دوره ي زماني يا هر ميزان 

  . سرمايه اي كه معامله گر وارد ريسك كرده ، جوابگو بوده اند

 دبازگشت گن ايجاد شده ان% ٥٠اين قوانين بر پايه ي قانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ۱بخش 

   او ياين و زوايانوق....گن 

  

 سهام و کاال هنوز ي او در کسب سود از بازارهاييتوانا.  بوديالديست ميل قرن بيک معامله گر اواي گن يام ديليو

ک روش منحصر يمت ، ي اهداف زمان و قينيش بي پيکال برايل تکنيروش گن در تحل. ر قابل رقابت است يهم غ

  .  شود يد ميامروز هم روش او کامال تقل ي که حتيبفرد است بطور

الت تگزاس ين اي در لوفک۱۸۷۸ شناسند در سال يم) Master Trader(گن که او را بعنوان معامله گر بزرگ 

 خود بدست آورد و آهنگ متوسط ي معامله گريون دالر را در طول دوره يلي معادل پنجاه مياو مبلغ.متولد شد 

 تواند واقعا درست عمل ي مي شود که گن در هر زمانيگفته م. درصد است ۹۰ تا ۸۰ت او در معامالتش ، يموفق

  .ش ي در روش معامالتيل اشتباهي خودش بوده و نه بدليل طراحي که او متحمل شده فقط بدليهر ضرر.کند 

 ک شانس بزرگ بدل کند و چندصديک حساب کوچک را به ي تواند يواقعا ماو ؛ست ي او افسانه ايت هايموفق

 او وجود دارند که از يت هاي از موفقي متعدديمثالها.ش دهد يرا افزا)  Net Balance( حساب يدرصد موجود

  :ر اشاره نمود ي توان به موارد زيآن جمله م

  .افت يش ي دالر افزا۱۲۰۰۰ روز به ۳۰ در مدت ي دالر۱۳۰ک حساب ي : ۱۹۰۸ �

  .افت يش ير افزا دال۳۰۰۰۰ روز به ۶۰ در طول ي دالر۹۷۳ک حساب ي : ۱۹۲۳ �

 يو وسود% ۸۸ت ي معامله سود ده بود که شانس موفق۴۲۲ انجام شده ، ي معامله ۴۷۹ان ياز م : ۱۹۳۳ �

  . زند يرا رقم م% ۴۰۰معادل 

 %۴۰۰نرخ بازگشت _  دالر در طول سه ماه ۴۵۰۰ يه ي اوليه ي دالر از سرما۱۳۰۰۰سود خالط  : ۱۹۴۶ �

  

کاف ،صاحب يو.يد. باشد که توسط  آري م۱۹۰۹در دسامبر " Ticker "ي  مجلهي از مقاله ير بخشيپاراگراف ز

مت در طول زمان را ياهداف ق ينيش بي روش گن در پيينوشته شده و کارا" Ticker "يراستار مجله ياز و ويامت

  . دهد يشرح م

) ۱۹۰۹(ت در طول تابستان گذشته انجام گرف گن ين محاسبات انجام شده توسط آقاي از اعجاب آورتريکي"

مت ي بود که قين بدان معنيا.د يبفروش خواهد رس$ ۱,۲۰مت ي کرد ، آرد سپتامبر به قينيش بي پي که ويزمان

بود $ ۱,۰۸ر يمت زيکاگو ، قي ام سپتامبر بوقت شي  س۱۲راس ساعت . ن حد برسد يد به ايان سپتامبر بايش از پايپ



 ينيش بيمت به حد پيان بازار ، قي گن گفت که اگر تا پايآقا.  محقق نخواهد شد ينيش بيد که پي رسيو بنظر م

مت االن يست که قي من مهم نيبرا. من دچار مشکل است يستم محاسباتين معناست که کل سيشده نرسد  به ا

ن يمت آرد در آخريو بسته شدن ق.  شده برسد ينيش بيمت پيد به قين مهم است که  بايکجاست ،فقط ا

داد ين روي تمام کشور از ايو شگفت زدگ)   باالتر از آن يو نه ذره ا( $ ۱,۲۰مت ي قي، روق سپتامبر آن سال يدقا

  ک داستان معروف بدل شد يز به ين

 يروي پيعيک نظم طبي در جهان از يزي استوار است که هرچي شخصيده ين عقي ايه ي گن بر پايروش معامالت

ات کتاب مقدس را نه تنها ين امر ، او آي ايجه يد و در نت بويد سخت مذهبي با عقايگن عضو خانواده ا.  کند يم

  . برد يز بکار ميش ني روش معامالتيش بلکه بعنوان مبناي زندگيه يبعنوان پا

کتاب عهد ( از کتاب جامعه 10-1:9،قسمت  کرد يشه آن را نقل مي کتاب مقدس که او همي از قسمت هايکي

  :است )  وشته شده است  شود توسط شاه سلمان نيق که پنداشته ميعت

ن انجام شده است پس از يش از اين هم خواهد بود و هرآنچه که پين بوده است ، پس از ايش از ايهرچبز که پ"

 يديز جديچ! نگاه کن : "م يي گوي آنچه ما ميحت.ست يد نيد جدين خورشير ايز زيچ چيه. ن هم انجام خواهد شد يا

  ."ه است ش از ما وجود داشتيهم نسلها پ" است 

مت تابع يرات قي تغ. سهام و کاال کشف کرديعت هم وجود داشته است و گن آن را در بازارهاي طبين نظم جهانيا

ش يرات قابل پيتغ.ن نمود يش تعي توان آنرا از پي افتند که مي اتفاق ميستند بلکه در حالتي نيک حالت اتفاقي

  . باشد ي شوند ميافت ميعت ير طبرو که دي نياضير نقاط ري تاثيجه يمت در نتي قينيب

ن يل ايبا تبد. کنند ي مينيش بير قابل پيک مسيمت که باعث حرکت آن در ين نقاط نه تنها باعث حرکت قيا

  . نمود ينيش بينان پيمت را با اطمي توان اهداف زمان و قي مياضيرو به معادالت و روابط رينقاط ن

مت ي است که قيت و مقاومتين معادالت خطوط حماي ايجه ينت. ند ستي نيده ايچي گن معادالت پياضيمعادالت ر

 دهد که ينشان م)  شود يکه به آنها خطوط گن گفته م (روي نن خطوطيتقاطع ا. کند يت ميهمواره از آنها تبع

مت در ير قي دهند که تغي را نشان ميمتيگر خطوط سطوح قي رخ خواهد داد و ديمت در چه زمانيک واکنش قي

  . افتدياق مآن اتف

   دهد ي بازار نشان ميت هايمت در فعالين زمان و سطح قي استفاده از خطوط گن را در تع۲ و۱ يهاچارت

  

چارت نشان داده شده مربوط به قرارداد شاخص .  دهد يمت را نشان مي زمان واکنش ق۱ شماره چارت

S&P500 اد يبه .رد ي گي را در بر م۱/۲/۱۹۸۸ تا ۲۶/۱۰/۱۹۸۷ از ي زمانيبازه . باشد ي م۱۹۸۸  در ماه ژوئن سال



ن ي که در اي حروفيمعان.  ثبت شده اند ۱۹/۱۰/۱۹۸۷" اه يه سيدوشن" مت ها پس از واقعه ين قيد که ايداشته باش

  : باشند ين شرح مين کتاب بکار رفته اند به ايچارت و کل ا

P : Primary Gann Pivot Point     ه ي گن اوليچرخشنقاط  

J: Major Gann Pivot Point  ي گن اصليچرخشنقاط  

I: Intermediate Gann Pivot Point  يانيم( گن واسطهيچرخشنقاط (  

M: Minor Gann Pivot Point  ي گن فرعيچرخشنقاط  

  . شوند ي ميد و نامگذاري توليوترين نقاط توسط نرم افزار کامپيا

و  چارتها وجود دارند ي بعضي خاص روي روزهاين برخي تعي براي گن فقط بعنوان منبع آسانچرخشين نقاط يا

مه ي گن به ضمچرخشيشتر راجع به نقاط ي اطالعات بيبرا.(  باشند ياز نميمورد ن% ۵۰ ي بازگشتين نواحي تعيبرا

  .) د يي مراجعه نما D ي

 گن يفده شده اند خطوط منيک کشي چارت شماره ي رو4x1 و1x1،2x1 ي مثبت و منفي شده يوتريخطوط کامپ

تقاطع خطوط لزوما . ره مشخص شده است يز با داي خطوط ني از تقاطعهايبعض. داخل پرانتز نشان داده شده اند 

ک نوع خاص از خطوط ي باشد بلکه هرچه تعداد ي تقاطع نميک سويا در يمت در آن روز يک واکنش قي يبه معنا

د زمان ين تقاطع ها بايا.شتر است يمت بيش قشتر باشد ، احتمال واکني کنند بيک روز خاط تقاطع ميکه در 

  .مت را به شما نشان دهد يواکنش ق

  



  

  .)د ييمت توجه نمايان نقاط تقاطع با نقاط برگشت قي ميبه رابطه  . (١ چارت شماره 



ره يبا دا) Pه ي گن اولروز مربوط به نقطه (٥/١/١٩٨٩خ يتار.  است ١ز مشابه چارت شماره ي ن٢چارت شماره 

 است که توسط نرم افزار ييان است ، آنهاير نماي که در تصوي شده ايوتريخطوط گن کامپمشخص شده است 

 يوتريک خط کامپي.  است ۲۶۵۶۰ آن روز يمت بااليق.ن شده اند ين خطوط در آن روز تعير گذارتريبعنوان تاث

 تقاطع کرده ۲۶۵۶۴مت ي در سطح ق۵/۱/۸۹ با روز ۲۳/۱۲/۸۷  روزI ي نقطه ي رو۲۵۷۰۰ ياز باال) 4x1) a يشده 

   .۵/۱/۸۹مت ين قي نقطه باالتر از باالتر۴است ؛ فقط 

 تقاطع کرده ، فقط ۲۶۶۴۱مت ي در ق۵/۱/۸۹ با روز ۳۰/۱۰/۸۷ روز M ي در نقطه ۲۶۳۰۰ يکه از باال) 4x1) bخط 

ن ي بيمت آن روز در نقطه اين قي توان گفت که باالتريملزوما ن.  آن روز است ين نقطه ي نقطه باالتر از باالتر۸۱

  ) b و aخطوط  _ ۲۶۶۴۱ و ۲۶۵۶۴( شود يمت بسته مين دو قيا

 دهند که ي نشان م۲ و ۱ ي هدف ما ، چارتهايدر راستا.  خطوط گن هستند ي از تئوريار ساده اير بسينها تصاويا

  .ک روز مشخص نشان دهد يمت را در يازگشت ق تواند نقاط بي گن مي از خطوط  چندگانه يبيچگونه ترک

ر آنها درست يان خطوط گن و تاثيهم روابط م" اه ي سيدوشنبه  "ي مانند واقعه يک شوک خبري پس از يحت

  . دهند يجواب م

  مت و زمان يق:ن دورکن عبارتند از يا.  هستند که دو رکن دارند ياتياضي ريهاناي بيجه يخطوط گن نت

  



  

  ) توجه شود b و  aبه خطوط (  ۲چارت شماره 



  زمان 

ن يک کاال را تعيمت ي است که طول روند قيزمان عامل. است ين عنصر معامله گريان کرد که زمان مهمتريگن ب

 زمان يمت برايست واکنش دهد ، ممکن است قي بايمت مي کند که روند قين مي زمان تعيوقت.  کند يم

 در جهت خالف آنچه ي؛اما سرانجام واکنش) تجمع( نوسان نوسان کند يص خايا در بازه ي دچار ثبات شود يکوتاه

  .مت دچار واکنش شوديد قيبا " يک" کند يان مي است که بيزمان همان عامل. که بوده ، انجام خواهد داد 

 توان با يمت را مي واکنش قيقينوع حق.  افتند ي اتفاق مي بخصوصيمت در طول زمانهاي مسلم قيواکنش ها

   . ن نموديش تعي کرد و از پينيش بي  گن پين زمانياده از قواناستف

که در ( گن يايزوا.  کشند ي سالها طول ميا حتيا چند هفته ، بلکه ماهها ي گن نه فقط چند روز ي زمانيبازه ها

 در ي توانند به خوبي گذارند ، مير مي دسامبر تاثيمتهاي قيکه بر رو) بخش خود مورد بحث قرار خواهند گرفت 

  .ش از خود آغاز شده باشند ي پيه يژانوا

 ۱۳ن سال به چهار ربع يسپس ا.  شود يم مي تقسي هفته ا۲۶ا ي ماهه ۶ يمه ي گن در ابتدا به دو نيسال معامالت

م ي قسمت تقس۱۶ قسمت و پس از آن ۸ن سال به ين شکل ، ايسپس به هم. شود يم مي روزه تقس۹۰ا ي يهفته ا

افت  که سال گن به سه بخش يد يد، در خواهي فهمينها را ميد و  تمام اي کني فکر ميقتخواهد شد و آنگاه و

  .م شده است  يتقس

 ۷ ضربدر ۷ روز است و ۷ک هفته يمثال از آنجا که .ز در سال گن وجود دارند ي ني مهمي زمانين بازه هايهمچن

 ۵۲ن و ي ام۴۹ن ي ممکن است بين مهميياا پينقاط باال . است يک عدد اساسي ۴۹ ، گن کشف کرد که ۴۹ شود يم

را يز(ن روز رخ دهد ي ام۴۵ن و ي ام۴۲ن يز ممکن است بيمت نيرات متوسط قين تغيهمچن.ن روز اتفاق افتد يام

م ، نوشته ي سهام به سود برسيچگونه در بازارها"ن مسئه در کتاب يا) (ک هشتم سال است ي روز ، ۴۵

  ) آمده است ۵۷گن ، صفحه .يد.ويدبل

  

  :  رود عبارتند از يمت مي گن که در آنها انتظار واکنش قي زمانيگر بازه هايد

  

  ) Major Tops & Bottoms (  در بازارين اصلييل نقاط باال و پايسالگرد تشک �

 ي واکنش هاي برا) Major Tops & Bottoms  ( در بازارين اصلييا پاي باال يک نقطه ي ماه پس از ۷ �

   يفرع



 يابد، واکنش بعديش ين بازه افزاياگر ا.  است يک بازار عاديک واکنش در ي طول زمان  روز ،۱۴ تا ۱۰ �

 . روز اتفاق خواهد افتاد ۳۰ تا ۲۸پس از 

  

 است يک سال ماليست بلکه ي  نيميک سال تقويد که سال گن يد ، الزم است بفهميج نشده اياگر تا حاال کامال گ

 را يادي زي گن ، بازه هاين زمانيقوان.  شود يآغاز م) Major Tops & Bottoms (ي اصلين هايي از باال و پايعني.

  . گرددي ميع نجومي ، مراجع مرتبط به کتاب مقدس و وقاي فصليرد که شامل بازه هاي گيدر بر م

  

شه در مفهوم يکه ر گن ي از باورهايکي.  باشديک چارت گن مي ي روي از ارتباط نجومي نمونه ا۳چارت شماره 

 ي ماه روير مشاهده شده ي است مانند تاثينيع زمي وقاي روياره اي سي هايير جاجاي دارد ، تاثيو " يعيطبنظم "

 مانند ياره ايرات سي مرسوم است چرا که تاثيگن ، بر خالف ستاره شناس " يهانيچشم انداز ک"ن يا.جذر و مد 

  .  منحصر بفرد است يمت ، در هر بازاري قيواحدها

 يآقا. ه شده است ي تهGenesis Capitalيقات موسسه ير تحقيدورز ، مديم. ال .يوسط گرگور ت۳چارت شماره 

   . باشند يل گن مي از تحليار تخصصين بخش بسي سال تجربه در ا۲۰ن با يسيک تکنيدورز يم

  



  

  )د ي آير ، در ادامه مين تصوييحات پايتوض ( ۳جدول شماره 



هرگاه . اورانوس يك شاخص زماني بازار كوتاه مدت مي باشد / س از نظر تاريخي مشاهده شده كه چرخه ونو

 براي حدود دوهفته به Dow Jonesميانگين ) يك سوم دايره ( درجه ايجاد كند ۱۲۰ونوس و اورانوس يك زاويه ي 

 بار ۲اين حالت هرسال . درجه ، ميانگين هم نزول مي كند ۱۲۰سوي باال حركت مي كند و پس از  شكست زاويه ي 

  نتايج بسيار دقيقي از ۳/۶/۸۶  و ۱۷/۸/۸۷  ، ۱۳/۵/۸۷  ، ۲/۷/۸۶  ، ۲۷/۳/۸۶اتفاق مي افتد و اخيرا در تاريخهاي 

 واحدي داشت كه بدليل هم زماني چرخه هاي سياره ۷۰ يك افت ۱۷/۸/۸۷فقط چرخه ي . خود نشان داده است 

  .سياري يافت اي قدرتمند تر بود و تحت عنوان همگرايي هارمونيك ، انتشار ب

) در طول يك روز  (۲۷۲۲ نقطه ي اوج ۱۹۸۷مارچ ۲۶در تاريخ   Market Systemمقاله ي ما در روزنامه ي 

  .پيش بيني نمود كه يك پيش آگاهي شش ماهه براي عامله گران به شمار مي رفت 

 اكتبر ۱۳د آمده در سقوط بوجو.بوجود مي آيد   ) ۴ و ۳( و در طول كسوف و خسوف ) ۲(تغير روند در ماه نو 

  . از يك خسوف آغاز شد ۱۹۸۷

 درجه ي گن ميان معامله گران ۴۵زاويه ي .معموال حمايت و مقاومتهاي خوبي ايجاد مي كنند  ) ۷ و ۵( خطوط روند 

هيچكس مايل به خريد سهام در دوشنبه ي . يك سيگنال فروش داده شد  ) ۶(با شكست .حرفه اي محبوب است 

اورانوس نبود سپس اين سقوط پيش بيني شد و يك /چهارم جوالي و تكميل چرخه ي ونوس بعد از تعطيالت 

  .در دوهفته ي بعد از آن شد % ۱۰۰۰قرارداد با لوريج باال باعث ايجاد سود عجيبي معادل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قيمت 

ري هاي قيمت او به سرو كار دارد تئو" كي قيمت تغير مي كند؟ " در حالي كه تئوري هاي زماني گن با موضوع 

  .مي پردازد " قيمت به چه ميزان تغير خواهد كرد ؟ " مسئله 

ممكن است فهم و استفاده از اين تئوريها ، كمي آسانتر از تئوريهاي .  با درصد سرو كار دارد تئوريهاي قيمت گن

  .زماني گن باشد 

دامنه هاي قيمت گن مانند بازه . ناميم مي ) رنج (قيمت به قسمتهاي كوچكي تقسيم مي شود كه آنها را  دامنه 

اين بازه ها مي توانند بسته به بزرگي بازه اي كه .هاي زماني او بر پايه ي باالو پايين هاي دوره اي تعين مي شوند 

  .شما تحليل مي كنيد ،  ميان روزي ، روزانه ، هفته اي ، ماهانه ف ساالنه يا مبتني بر طول عمر قرار داد باشند 

سطح قيمت ، بيش از تاريخ حقيقي باال .هاي اصلي قيمت نياز مند يك تقويم كامل ساالنه براي وقوع ندارند دامنه 

 روز پس از آن مي ۳۰يك سطح باالي ساالنه مي تواند در اول ژانويه بوجود آيد و .و پايين هاي اصلي اهميت دارد 

در . در بيشتر سال بين اين دو قيمت نوسان كند قيمت ممكن است. توان توقع يك سطح پايين ساالنه را داشت 

  . روز با هم فاصله دارند ۳۰اينصورت سطح باال و پايين ساالنه ، كه دامنه ي نوسان ساالنه را تشكيل مي دهند ، 

دامنه هاي قيمت برخالف زمان مورد نياز آنها براي وقوع ، به قسمتهاي يك هشتمي و يك سومي تقسيم مي شود 

مثال سطح قيمت يك دامنه ي كوچك قيمت مي تواند .دي از روند پيشين قيمت بيان مي شود و بصورت درص

باشد در حالي كه  سطح قيمت  مشابهي براي يك دامنه ي قيمت بزرگتر ممكن است فقط يك سطح % ۵۰سطح 

  .  درصدي از دامنه ي بزرگتر باشد ۲۵

 .آنها را در يك دامنه نشان مي دهد ليست سطوح قيمت گن و درصدهاي )  Table 1 (۱جدول شماره 

  

  

  



  

  

براي هر سطح قيمت يك هشتمي و يك سومي در يك دامنه ي قيمت ، درجات مختلف حمايت و مقاومت را 

گن شرح  % ۵۰اين تئوري حمايت و مقاومت به تفصيل در بخش سطوح بازگشتي .(حركات آتي قيمت ايجاد مي كند 

  .) داده مي شود 

كه توسط سطوح يك هشتم و سه هشتم گن ) براي قيمت باال رو (و مقاومت ) قيمت پايين رو براي (سطوح حمايت 

  .ايجاد مي شوند ، به حدي كوچك هستند كه ممكن است در يك چهارت ميان روزي قابل تشخيص نباشند 

 ، مقدار حمايت و از روند پيشين% ۱۰۰يا % ۵۰با اين حال در يك چارت ميان روزي ، با رسيدن قيمت به سطح بازگشتي 

  .ممكن است ميزاني چشمگير باشد _ يا نبود آن _ مقاومت 

  .اين واكنش هاي قيمت و درصدهاي مرتبط با آنها بعنوان سطوح بازگشتي شناخته مي شوند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سطوح بازگشتي 

  بخشي از قوانين قيمت گن ، به سطوح بازگشتي مي پردازد

% ۷۵، % ۵۰سطوح بازگشتي .ركت خود را تغير مي دهد حجهت در آن  سطحي است كه قيمت يك سطح بازگشتي ،

واكنش . ، و  مضارب آنها ، قوي ترين سطوح حمايت و مقاومت را براي حركات آتي قيمت تشكيل مي دهند % ۱۰۰و 

، بصورت ) دل ناميد كه گن آن را نقطه ي تعا( آغاز مي شوند يا روي آن بوجود مي آيند  % ۵۰هايي كه از سطح 

  .معمول تر اتفاق مي افتند 

 واحد شروع به نزول ۱۲قيمت از .يك دياگرام از سطوح بازگشتي را نشان مي دهد  )  Chart 4 (۴چارت شماره 

سپس تا سطح . واحد جهت حركت خود را معكوس نموده و شروع به حركت باال رو كرده است ۲نموده است و در 

از فاصله  % ۵۰ واحد است باال رفته ؛ سپس از اين قيمت به ميزان ۷صلي قيمت كه همان قيمت از روند پيشين ا%  ۵۰

 ۵/۹، و بعد تا قيمت ) پيش از آن كه روند صعودي خود را ادامه دهد (  را بصورت معكوس حركت كرده ۷ تا ۲بين 

 در اين سطح نيز قيمت پيش از آن كه سپس.)   است ۲ تا ۱۲فاصله % ۷۵ به اندازه ۵/۹ تا ۲فاصله .( باال رفته است 

پس از آن هم روند خود ( نزول كرده است  % ۵۰ادامه دهد ، به سطح ) از روند اوليه  % ( ۱۰۰حركت خود را تا سطح 

  .)ادامه داده است % ۱۰۰را تا سطح 

  



اين .اشد  مي ب۱۹۸۸ در ماه جون S&P 500يك چارت قيمت مربوط به قرارداد  )  Chart 5 (٥چارت شماره 

در بازه اي از زمان ،روند مشاهده مي .  مي باشد اما بدون نقاط چرخشي گن ۲ و ۱قرارداد همان قرارداد چارتهاي 

تغير (نقاطي كه در آنها بازگشت . دچار بازگشت شده است % ۱۰۰و % ۷۵% ۶۳، % ۵۰شود و پس از آن در سطوح 

اين . دامنه ي قيمت تقسيم شده است ۴ اين چارت به . نامگذاري شده است M تا Aصورت گرفته   از ) روند 

  :با مرور اين چارت ها متوجه خواهيد شده كه . نشان داده شده است ۹ و ۸ ، ۷ ، ۶دامنه ها در چارت هاي 

  قيمت در سطوح گن دچار تغير جهت  شده و پس از آن نيز دوباره تغير جهت مي دهد  -۱

گن تجاوز كند ، بازهم اصوال قيمت در يك سطح بازگشتي حتي اگر قيمت ميان روزي از سطوح بازگشتي  -۲

 .قابل قبول بسته خواهد شد 

 .در بعضي موارد واكنش قيمت دقيقا به نقطه ي وسط دامنه ي قيمت روزانه منتهي مي شود  -۳



  



   :۱دامنه 

  ۲۲۳۰۰ در سطح ۲۶/۱۰/۱۹۸۷نقطه ي پايين  : Aنقطه 

  ۲۶۳۰۰ در سطح ۳۰/۱۰/۱۹۸۷نقطه ي باالي  : Bنقطه 

  

  ۴۰۰۰   ۱تعداد كل نقاط در دامنه ي 

  ۲۴۳۰۰  % ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۳۷۸۰  % ۶۳هدف سطح بازگشتي 

  ۲۳۳۰۰  %۷۵هدف سطح بازگشتي 

  ۲۲۳۰۰  % ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



   ۲دامنه ي 

  ۲۶۳۰۰ در سطح ۳۰/۱۰/۱۹۸۷نقطه ي باالي  : Bنقطه 

  ۲۲۲۵۰ در سطح ۴/۱۲/۱۹۸۷ين نقطه ي پاي : Fنقطه 

  ۴۰۵۰   ۲تعداد كل نقاط در دامنه ي

  ۲۴۲۷۵  % ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۳۷۴۹  % ۶۳هدف سطح بازگشتي 

  ۲۳۲۶۳  %۷۵هدف سطح بازگشتي 

  ۲۲۲۵۰  % ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  

  % ۵۰ ؛ سطح بازگشتي ۱۰/۱۱/۱۹۸۷دامنه ي قيمت  : Cنقطه 

  

 550 = 24100 - 24650   ي روزانه نقطه ي ميانه  Open  ۲۴۳۰۰نقطه ي 

 High  ۲۴۶۵۰    550 * 50% = 225نقطه ي 

 Low   ۲۴۱۰۰    24500 – 510 = 23990نقطه ي 

     Close ۲۴۲۵۰نقطه ي 

  

  ۲۴۲۷۵  ۱در دامنه ي % ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۴۳۲۵   ۱۰/۱۱/۱۹۸۷در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه ۵۰  تفاوت دو قيمت 

  

  % ۶۳ ؛ سطح بازگشتي ۲۰/۱۱/۱۹۸۷منه ي قيمت  داDنقطه ي 

  

 810 = 23690 – 24500  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۳۹۰۰نقطه ي 

 High  ۲۴۵۰۰    810 * 63% = 510نقطه ي 

 Low   ۲۳۶۹۰    24500 – 510 = 23990نقطه ي 

     Close  ۲۴۴۰۰نقطه ي 

  

  ۲۳۷۴۹  ۱در دامنه ي % ۶۳هدف سطح بازگشتي 

  ۲۴۰۹۵   ۲۰/۱۱/۱۹۸۷در تاريخ % ۵۰نه ي نقطه ي ميا

   نقطه ۳۴۶  تفاوت دو قيمت 

  

  % ۷۵  ؛ سطح بازگشتي ۳۰/۱۱/۱۹۸۷ دامنه ي قيمت Eنقطه ي 

  

 970 = 22700 – 23670  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۳۶۷۰نقطه ي 

  High  ۲۴۵۰۰   970 * 63% = 485نقطه ي 

 Low   ۲۳۶۹۰    23670 – 485 = 23185نقطه ي 



     Close  ۲۴۴۰۰نقطه ي 

  

  ۲۳۲۶۳  ۱در دامنه ي % ۷۵هدف سطح بازگشتي 

  ۲۳۱۸۵   ۳۰/۱۱/۱۹۸۷در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه ۷۸  تفاوت دو قيمت 

      

  % ۱۰۰ ؛ سطح بازگشتي ۴/۱۲/۱۹۸۷ دامنه ي قيمت Fنقطه ي 

  

 500 = 22250 – 22750  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۲۵۰۰نقطه ي 

 High  ۲۲۷۵۰   970 * 50% = 250نقطه ي 

 Low   ۲۲۲۵۰    22750 – 250 = 22500نقطه ي 

     Close  ۲۲۷۲۰نقطه ي 

  

  ۲۲۳۰۰  ۱در دامنه ي % ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۲۲۵۰  ۴/۱۲/۱۹۸۷نقطه ي پايين تاريخ 

   نقطه ۵۰  تفاوت دو قيمت 

  

  



  



   ٣دامنه ي 

  ۲۲۲۵۰طح  در س۴/۱۲/۱۹۸۷نقطه ي پايين  : Fنقطه 

  ۲۶۵۶۰ در سطح ۱۹۸۸ / ۱ /۵نقطه ي باالي  : Iتقطه 

  ۴۳۱۰  ۳تعداد كل نقاط در دامنه ي

  ۲۴۴۰۵  % ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۴۹۶۵  % ۶۳هدف سطح بازگشتي 

  ۲۵۴۸۲  %۷۵هدف سطح بازگشتي 

  ۲۶۳۰۰  % ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  

    % ۵۰ ؛ سطح بازگشتي ۱۰/۱۲/۱۹۸۷ دامنه ي قيمت Gنقطه ي 

  

 865 = 23475 – 24340  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۳۵۰۰قطه ي ن

  High  ۲۴۳۴۰    865 * 50% = 433نقطه ي 

 Low   ۲۳۴۷۵    24340 – 443 = 23897نقطه ي 

     Close  ۲۳۶۱۵نقطه ي 

  

  ۲۴۴۰۵  ۲در دامنه ي% ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۳۸۹۷  ۱۰/۱۲/۱۹۸۷در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه ۵۰۸  و قيمت تفاوت د

  

  

  

    % ۷۵ ؛ سطح بازگشتي ۲۳/۱۲/۱۹۸۷ دامنه ي قيمت Hنقطه ي 

  

 200 = 25500 – 25700  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۵۵۰۰نقطه ي 

 High  ۲۵۷۰۰    200 * 50% = 100نقطه ي 

  Low   ۲۵۵۰۰   25700 – 100 = 25600نقطه ي 

     Close  ۲۵۶۴۰نقطه ي 

  

  ۲۵۴۸۲  ۲در دامنه ي% ۷۵ هدف سطح بازگشتي

  ۲۵۶۰۰  ۲۳/۱۲/۱۹۸۷در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه ۱۱۸  تفاوت دو قيمت 

  

  

    % ۱۰۰ ؛ سطح بازگشتي ۵/۱/۱۹۸۸ دامنه ي قيمت Iنقطه ي 

  



 500 = 26090 – 26590  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۶۳۰۰نقطه ي 

 High  ۲۶۵۹۰    500 * 50% = 250نقطه ي 

 Low   ۲۶۰۹۰   26590 – 250 = 26340ي نقطه 

     Close  ۲۶۱۳۵نقطه ي 

  

  ۲۶۳۰۰  ۲در دامنه ي% ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۶۳۲۵  ۲۳/۱۲/۱۹۸۷در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه ۲۵  تفاوت دو قيمت 

  



  



       ٤دامنه ي 

  ۲۶۵۶۰ در سطح ۱۹۸۸ / ۱ /۵نقطه ي باالي  : Iتقطه 

      ۲۴۱۲۰  در سطح ۱۹۸۸ /۱/ ۲۱نقطه ي پايين : Lنقطه 

  

  ۲۴۴۰  ۴تعداد كل نقاط در دامنه ي

  ۲۵۳۴۰  % ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۵۶۵۷  % ۶۳هدف سطح بازگشتي 

  ۲۵۹۵۰  %۷۵هدف سطح بازگشتي 

  ۲۶۵۶۰  % ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  

     فاصله دارند  نقطه باهم۱۰متوالي كه همه ي آنها كمتر از ) LOW( نقطه ي پايين ۴مجموعه اي از  Jنقطه ي 

  

  ۲۴۲۰۰نقطه ي پايين در سطح   ۹/۱/۱۹۸۹تاريخ 

  ۲۴۱۹۰نقطه ي پايين در سطح   ۱۰/۱/۱۹۸۹تاريخ  

  ۲۴۲۰۰نقطه ي پايين در سطح   ۱۱/۱/۱۹۸۹تاريخ 

  ۲۴۱۹۰نقطه ي پايين در سطح   ۱۲/۱/۱۹۸۹تاريخ 

  

رخ داده است  تراكميجاد شود ،  در يك سطح قيمت بخصوص ا% ۵۰گن بيان كرد كه اگر دو يا چند سطح بازگشتي 

درنتيجه  . ۳  يا صعود در دامنه ي ۲قيمت نمي داند چگونه بايد واكنش انجام دهد ، مطابق نزول در دامنه ي . 

 در بخش تنظيم درست T-Boundيك مثال ديگر از اين امر را مي توانيد در چارت .( تراكم صورت مي گيرد 

  ) ببينيد % ۵۰قانون

  

  قبلي % ۵۰از سطح بازگشتي % ۵۰ ؛ سطح بازگشتي ۱۵/۱/۱۹۸۹امنه ي قيمت د : Kنقطه ي 

  

 تالش ، قيمت دوباره ۳پس از .  با يك مقاومت قدرتمند مواجه مي شود ۲۴۲۰۰ تا ۲۴۱۹۰ واحدي ۱۰قيمت در ناحيه ي 

    .J تا نقطه ي Iاز حركت قبلي از نقطه ي  % ۵۰به سوي باال باز مي گردد اما فقط به اندازه ي 

  :  بايد به شكل زير باشد ۴در نتيجه محدوده ي جديد دامنه ي 

  ۲۶۵۶۰ در سطح ۵/۱/۱۹۸۸تاريخ   Highنقطه ي 

  ۲۴۱۹۰  درسطح  ۱۰/۱/۱۹۸۸ تاريخ  Lowنقطه ي 

  

  جديد % ۵۰هدف بازگشتي 

  

 720 = 25280 – 26000  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۶۰۰۰نقطه ي 

 High  ۲۶۰۰۰    720 * 50% = 360نقطه ي 

 Low   ۲۵۲۸۰   26000 – 360 = 25640نقطه ي 



     Close  ۲۵۳۰۰نقطه ي 

  

  

  ۲۵۳۷۵   ۴در دامنه ي % ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۵۶۴۰  ۱۵/۱/۱۹۸۸در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه ۲۶۵  تفاوت دو قيمت 

  

  

  % ۱۰۰ ؛ سطح بازگشتي ۲۱/۱/۱۹۸۸دامنه ي قيمت  : Lنقطه ي 

  

  

 480 = 24120 – 24600  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۴۵۵۵نقطه ي 

 High  ۲۴۶۰۰    480 * 50% = 540نقطه ي 

 Low   ۲۴۱۲۰   24600 – 240 = 24360نقطه ي 

     Close  ۲۴۶۰۵نقطه ي 

  

  

  ۲۴۱۹۰   ۴در دامنه ي % ۱۰۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۴۳۶۰  ۲۱/۱/۱۹۸۸در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

  ه نقط۱۷۰  تفاوت دو قيمت 

  

  

  % ۵۰ ؛ سطح بازگشتي ۱/۲/۱۹۸۸دامنه ي قيمت  : Mنقطه ي 

  

  

 380 = 25680 – 26060  نقطه ي ميانه ي روزانه   Open  ۲۶۰۲۰نقطه ي 

 High  ۲۶۰۶۰    380 * 50% = 190نقطه ي 

 Low   ۲۵۶۸۰   26060 – 190 = 25870نقطه ي 

     Close  ۲۵۷۸۰نقطه ي 

  

  

  ۲۵۳۷۰   ۴منه ي در دا% ۵۰هدف سطح بازگشتي 

  ۲۵۸۷۰  ۱/۲/۱۹۸۸در تاريخ % ۵۰نقطه ي ميانه ي 

   نقطه۵۰۰  تفاوت دو قيمت 

  

  



  



بسيار خوب ، ممكن است شما بگوييد كه من هزاران چارت را گشته ام  كه يك چارت درست براي استفاده بيابم 

 نمي توانست ١٠د ، آنگاه چارت اگر اين امر صحت داشته باشد و قوانين بازگشتي گن در تمام جهان صادق نياش.

  .وجود داشته باشد 

 Commodityاين چارت از موسسه ي . گن است % ١٠٠چارت ده يك نمونه ي تصادفي از قانون سطوح بازگشتي 

Trend Services  و مربوط به شاخص هفته اي S&P 500 سال مي باشد از ۳بازه ي زماني مربوط به .  مي باشد 

واكنش هاي  . ۱۴۷۲۶ مي باشد و پايين ترين قيمت ۳۳۹۴۵باالترين قيمت در اين بازه  . ۱۹۸۹ تا آوريل ۱۹۸۶جوالي 

 ۱۹۸۷سقوط تاريخي قيمت در سال . اتفاق افتاده است % ۷۵و %  ۶۳، % ۵۰قيمت بسياري در سطوح بازگشتي 

مورد نظر ي كه و قيمت اين سقوط در تاريخ دقيق . را مي توان به وضوح ديد ) " Black Monday(دوشنبه ي سياه "

  .دوسال قبل از دوشنبه ي سياه پيش بيني شده بود ، اتفاق افتاده است 

  آيا گن راست مي گويد ؟

  



، براي يك كاال كه از زمان گن شروع به معامله ي آن شده " طول عمر يك كاال " با در نظر گرفتن دامنه ي قيمت در 

ا به هشت قسمت و همان قسمتها را نيز به هشت قسمت و همانها ، مثال گندم ، سخت نيست كه تصور كنيم  آن ر

  .تقسيم كرده ايم . . . .  را به سه قسمت و 

گن بيان مي كند كه بهتر است در طول سال فقط چند معامله ي عالي انجام دهيم تا اينكه بخواهيم تعداد بيشتري 

بررسي كرده و تعين مي كنيم در كدام سال روند براي اينكار چارتهاي ساالنه را .معامله ي متوسط انجام دهيم 

سپس از چارتهاي ماهانه استفاده مي كنيم تا بفهميم در كدام سال و كدام ماه .قيمت ، سقف يا كف دامنه را مي زند 

با كوچك كردن بازه ي زماني در چارتهاي هفتگي و روزانه نيز مي توان محل دقيق .روند قيمت تغير خواهد كرد 

  .بدست مي آيد  تصوير بزرگ با استفاده از چارت روزانه به تنهايي احتماال يك . را تعين نمود تغير روند

 هاي  Low و  Highشما .  در اختيار داريد ١٠بگذاريد زماني را درنظر بگيريم كه شما يك چارت تجاري مانند چارت 

نقطه ي پايين  ( Major Lowدي را از شما متوجه مي شويد كه قيمت يك حركت صعو.اصلي را مكانيابي كرده ايد 

نقطه  (  Major High ازكجا مي فهميد كه . روزه انتظار يك واكنش قيمت را داريد۴۵آغاز كرده و در زمان ) اصلي 

كه شما در نظر گرفته ايد واقعا نقطه ي اصلي است و فقط يك نقطه ي واكنش فرعي در روند ) ي باالي اصلي 

 از واكنش نزولي بزرگتر باشد ؟ حال با فرض ۳/۱ از آن بازار صعودي مي تواند فقط ۸/۴نزولي نيست ؟  آيا سطح 

از اينجا به بعد ! حاال منصرف نشين  (  درست تصميم گرفته باشيد ، چه خواهيد كرد ؟ ۸/۴اينكه شما در مورد سطح 

  )آسانتر مي شود 

اياي گن و زواياي هندسي مرتبط ، يك زو.بدون اغتشاش و هرج و مرج ارائه مي دهد سيستم گن يك ترتيب 

گن هاي كتاب ها و سمينارهايي در مورد تئوري .سيستم واحد براي تعين اهداف زمان و قيمت تشكيل مي دهند 

تسلط يافتن  :يك توضيح كامل از تئوريهاي معامالتي گن ، در ادامه آورده شده است .نوشته و برگزار شده است 

  نيازمند سالها مطالعه و تجربه ؛ اگر هم امكان پذير باشد ،بر تمام اين مفاهيم بسيار مشكل است و 

اما پيش از ارائه ي يك روش واضح و ،استثناء هستند گن ، و قوانيني كه اينجا تديس شده % ۵۰قانون سطح بازگشتي 

گن ، تفاوت ميان زواياي گن و زواياي هندسي مي بايست شرح % ۵۰موثر براي استفاده از قانون سطوح بازگشتي 

  .داده شود 

  

  


