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Every movement in the market is the result of a natural law and of a cause which 

exists long before the effect takes place and can be determind years in advance 

Everything moves in cycles as a result of the natural law of action and reaction. 

By a study of the best , I have discovered what cycles repeat in the future. in order 

to be accurate in forcasting the future you must know the major cycle as the most 

money is made when extreme fluctuations occur. 

Gann 1932

هرتغییریدربازارنتیجهقانونیطبیعیوعلتیبسیارقدیمیتراست.اینتغییراترامیتوانسالها

جلوترپیشبینیکرد.

قانونعملوعکسالعملدرطبیعتباعثتکرارچرخشیاتفاقاتمیشود.منبعدازمطالعاتزیاد

پیبردهامکهچهپدیدههاییدرآیندهتکرارخواهندشد.

برایپیشبینیدقیق،بایدچرخٔهاصلیرابهخوبیبشناسیدزیرابیشترینسودزمانیبهدستمیآید

کهبازاربیشتریننوساناترادارد.

گن۱۹۳2

یک سیکل استاندارد
سقفسقف

كفكف
نزولنزول رشد
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پیشگفتار:
استفادهازچرخههایزمانیبازارتاحدزیادیمیتواندبهباالبردندقتوبهبودنتایجمعامالتوسیستم

معامالتیمعاملهگرانوتحلیلگرانبازارکمککند.

دانشوتکنیکهایمعامالتیمربوطبهچرخههایزمانیابزاریبرایبهبودزمانبندیمعامالتو

تعیینروندبهعنوانکلیدیبرایکمکردنریسکوباالبردناحتمالموفقیتمعامالتمیباشد.

نکتهقابلتوجهدرهنگاماستفادهازچرخههایزمانیهمهمانطورکهآقایگنبارهااشارهکردهاست:

دانش،نظمشخصی،داشتنانظباطمعامالتیوپشتکارکلیدواقعیموفقیتخواهدبود.

پسبرایرسیدنبهدانشتئوریسایکلهاواستفادهازآندرمعامالتخودنیازبهپشتکارونظم

مطالعاتیوتمرینزیادوانظباطدرپیرویازسیستممعامالتیخودمانخواهیمداشت.

بهطورمعمولهرشخصیبعدازورودبهبازاربهعنوانیکمعاملهگرشروعبهیادگیریروشهاو

سیستمهایتکنیکالیافاندامنتالمیکندوباگذشتزمانوکسبتجاربجدیداقدامبهتوسعهسیستم

معامالتیخودکردهوسعیمیکندکهروشهایجدیدوبهتررایادگرفتهتابتواندسیستممعامالتیقویتر

وکاملتریبرایخودفراهمکند.

گذشتزمانشماداراییکسبکمعامالتیخواهیدشدکهمتناسبباشخصیتومهارتهای با

تجاریوتجاربشمامیباشد.

دراینمسیرابزارهایزیادیوجودداردکهقادراستبهبهبودوضعیتمعامالتیشماکمککند؛اما

زمانیکهتصمیممیگیریدازسایکلهاوچرخههایبازاربهعنوانیکابزاراستفادهکنید،بایدبهایننکته

دقتکنیدکهتئوریسایکلهاتنهابهشمااجازهخواهددادکهعنصرزمانرابهسیستممعامالتیخودتان

اضافهکنید.

بعدازاضافهکردنسایکلهابهسیستممعامالتیتاندیگرسیگنالهایسادهبرایخریدوفروشیک

سهممالکنیست؛بلکهازاینبهبعدبهدنبالترکیبسیگنالهایمعامالتیباسایکلهایروزانهویا

هفتگیویاحتیاستفادهازتایمفریمهایزمانیروزانهمانند2۴۰دقیقهو6۰ویا۱۵دقیقهوحتی۵

دقیقهبرایپیداکردنزماناصالحیهاویاحتیزمانهایمربوطبهروندهایکوتاهمدتخواهیدبود.

کمککندتاحدزیادیبادقتبیشتریروندهاو استفادهازالگوهایچرخهایقادراستبهشما

خطوطروندراپیداکردهوظرفیتدرآمدزاییسیستممعامالتیخودتانراباالببرید.

همچنینازخوانندهگرامیدرخواستمیشودازطریقپستالکترونیکیزیرنظرات،پیشنهاداتویا

سؤاالتخودرامطرحفرمایید.

nazarieh.gann@yahoo.com
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بعدیایجادشود.لذااینکتابمقدمهایخواهدبودبرسایکلهایبازاروسایکلهایسیارهای،کهسعی

داردآغازیباشدبرایاینروشتاامکانارائهمطالبتکمیلیمربوطبهتئوریگنوسیکلهایبازار

درکتبهایبعدیفراهمآید.
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روش مطالعه و یادگیری:
همانطورکهدرکتابنظریهگنوالگوهایقیمتزمانبهبحثروشمطالعهویادگیرینیزاشارهای

کیدمجدددراینخصوصکهامکانیادگیریواستفادهدرستازمطالبنیازبهدقتو داشتیم؛ضمنتأ

کیدبراهمیتروشهایمطالعهویادگیریاشارهایمیکنمبهمطلبیازابوعلی تمرینزیادداردجهتتأ

سیناکهدرکتابشفادرخصوصروشهاییادگیریذکرکردهاست:

تعلیموتعّلمازمنظربوعلیسینا:

تعلیموتعّلمانواعیدارد؛نوعیازآنتعلیموتعّلمصناعیاست،مانندتعلیمنجاریورنگرزیکهاز

طریقتمریناعمالمربوطبهآنهاحاصلمیشود.

نوعیدیگر،تعلیموتعّلمتلقینیاست،مانندتلقینشعریاتلقینزبانیخاص،کهازطریقتمرینالفاظ

وکسبملکٔهآنحاصلمیشود؛

ودیگرتعلیموتعّلمتأدیبیاستکهازطریقمشورتبامتعّلمحاصلمیشود؛

ودیگرتعلیموتعّلمتقلیدیاستوآنعبارتازایناستکهآدمیبااعتقادبهیکرأییخاصانس

داشتهباشد،وایننوعازتعلیموتعّلمازجهتاعتمادبرمعّلمحاصلمیگردد؛

ودیگرتعلیموتعّلمتنبیهیاست.

تعلیموتعّلمانواعدیگرینیزداردکهالبتههیچیکازاینانواعدرواقعتعلیموتعّلمذهنییافکری

نیست.

تعلیموتعّلمذهنیوفکریعبارتاستازآنچهکهازطریقسخنیمسموعیامعقولکهموجب

پیدایشعقیدهورأییاتصّوریگرددکهقباًلنبودهاست،کسبشود.ایننوعتعلیموتعّلمذهنیگاهیبین

دوفردوگاهیتوسطیکفرد،امابهدولحاظ،انجاممیگیرد.مثاًل،فردازآنجهتکهحّداوسطقیاس

راحدسمیزند؛معّلم،وازآنجهتکهنتیجٔهقیاسرااخذمیکندمتعّلماست.تعلیموتعّلمدرواقعذاتًا

امریواحداستودوگانگیآناعتباریاست.اینامرواحد؛کههماناکتسابامرمجهولتوسطامر

معلوماست،نسبتبهفردیکهدراوحاصلمیشودتعّلم،نسبتبهفردیکهازاو،یعنیعلتفاعلی،

پدیدمیآیدتعلیمنامیدهمیشود.مانندتحریکوتحّرک.

هرتعلیموتعّلمذهنیوفکریصرفًاازطریقیکعلمسابقحاصلمیشودواینبدینخاطراست

کهتصدیقوتصّورپدیدآمدهازطریقتعلیموتعّلمذهنیوفکریبعدازسخنمسموعیامعقولیاست

کهتقّدمدارد.

اماتصدیقبرسهامرمسبوقاست:اّولتصّورمطلوب،هرچندباتصدیقآنتوأمنباشد.دّومتصّور

قولیکهازلحاظرتبهبرآنمقّدماست.
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وسّومتصدیققولیکهبهلحاظرتبهبرآنمقّدماست.تصدیقمطلوببعدازاینمعلوماتسهگانه

انجاممیشودواعّمازاینکهقولمقّدمبهلحاظرتبه،قیاسیااستقراءیاتمثیلیاقیاسضمیریاغیره

باشد،چارهایجزپذیرشمقدمهیامقّدماتیکهازدولحاظ:تصوروتصدیقنسبتبهآنهاعلمحاصلشود

نیست،تااینکهازاینطریقتصدیقیپدیدایدکهقباًلنبودهاست.

واّمادرموردتصّورفقطواجباستتصّوراجزاءحّدیااجزاءرسممقّدمباشد،نهچیزدیگر.ودر

صناعاتعملینیزازطریقعلممقدمیبهتعلیموتعّلمپرداختهمیشود:

ماننداینکهمتعّلمنّجاریابتدابایدچوبورندهرابشناسدوبداندکهچوبقابلیترندهشدنبارنده،

وبریدهشدنبااّرهوسوراخشدنبامّتهواموریمانندآنرادارد.

وبدانکهبرخیپنداشتهاندکههدفازقید»ذهنی«درعبارت»هرتعلیموتعّلمذهنی«ایناستکه

آنراازتعلیموتعّلمحسیمتمایزکند.وبرایناساسگفتهاندکهتعلیموتعّلمحّسینیزمسبوقبهیک

علماست:ماننداینکهکسیچیزیراباحسادراککند،سپسآنرافراموشسازدوبعدآنراطلب

کردهودرصددشناختنآنبرآید؛چنینشناختیمسبوقبهیکعلمخواهدبود.اینسخنچیزیاستکه

مننمیپذیرم:زیراآنچهکهازطریقحّسکسبشود؛تعلیموتعّلمخواندهنمیشود.اگرفردیچیزیرابه

فرددیگریعرضهکردهوآنرادرمعرضحّساوقراردهدوازاینطریقادراکیبرویافادهکندهکهقباًل

معرفتآنرانداشتهاست،دراینجاعملآنفردتعلیم،وادراکحاصلشدهدرفرددّومنیزتعّلمنامیده

نمیشود؛مگراینکههدفازعرضهداشتنیکامر،ایجادعادتمربوطبهیکصنعتدرفرددّومباشد

واینمعنیآنگاهحاصلمیشودکهآنچهارائهشدهعبارتازکیفیتیکعملباشد.واینامر،اعتباری

غیرازاعتبارادراکحسیازطرفشخصمدرکاست؛حّتیمیتوانگفتکهاینهمتعلیموتعّلمنیست،

بلکهتعریفوتعّرفاست،زیراادراکجزئیاتعلمنیستبلکهشناختناست.

عالوهبرآن،هدفکسانیکهمیگویند:هرتعلیموتعّلمیبهیکعلممسبوقاست،ایننیستکهاین

مسبوقیتبههرصورتیکهباشدفرقنمیکند،بلکههدفمسبوقیتیاستکهدرتعلیموتعّلمسودمندافتد،

بهنحویکهعلمسابقهمراهتعّلموجودداشتهباشد،همچونوجودعّلتبامعلول.

برخیگفتهاندعبارت»هرتعلیموتعّلمذهنی«ازنظرصّحتدرحّدعبارت»هرتعلیموتعّلمفکری«

نیست،واینگویندهخواستهتاباقید»فکری«تعلیموتعّلمحسیراخارجکند.ایرادیکهبرنظریٔهقبلی

آنهاواردشدبراینهاهموارداست.وعالوهبرآناشکالدیگریهمدراینجامطرحاستوآنایناستکه

ذهنیعبارتازآنچیزیاستکهباذهنکسبمیشودوذهنغیرازحّساست.بنابراینچهنیازیبرای

جداساختنذهنیازحّسیوجوددارد؟بهنظرمنقیدذهنیازقیدفکریاصلحاست،زیراتعلیموتعّلم

ذهنیازتعلیموتعّلمفکریوحدسیوفهمیاعّماست:درحقیقتتعلیموتعّلمفکرینوعیجستوجو



ن

است؛پسدرایننوعتعلیموتعّلممطلوبیوجودداردکهنفسبرایدستیابیبهحّدوسطآنحرکت

میکند،بهنحویکهدرکیفیتکسبقیاسگفتهشدهاست.وامورمناسببامطلوبراپیدرپیمورد

بررسیقرارمیدهدتاآنکهبهحّداوسطنایلشود.اّماتعلیموتعّلمحدسیآناستکهوقتیمطلوببرای

ذهنپدیدارشد،حّدوسطآنبیهرگونهجستوجومتمّثلشود؛واینامریاستکهبسیاراّتفاقمیافتد.

یااینکهیکیازدومقدمهبرایذهنپدیدارشود،وحّددیگریبرآناضافهگردد-خواهحداصغر،خواهد

حّداکبروازاینطریقنتیجهبیهرگونهفکروجستوجوبهوجودآید.واّماتعلیموتعّلمفهمیآناستکه

درآنحّدوسطنهازطریقجستوجوونهازطریقپدیدارشدن،بلکه،توسطشنیدنازمعّلمیکسب

شود؛وذهنچیزیاستکهتماماینمواردسهگانٔهتعلیموتعّلمرادرخوددارد.

اگرکسیبگویدتعلیموتعّلمفهمیهمانتعلیموتعّلمفکریاست،زیرانفسدربارٔهآنچهمیشنود

تفکرمیکند؛درجواببهاوگفتهمیشودکهمعّلمهرحّدیرابرایقیاسمطرحمیکند،متعّلمآنرااز

لحاظتصّورودفعتًامیفهمد.سپسوقتیحّددیگریبرآناضافهشودمقدمهایحاصلمیشود.پساگر

متعّلمدرآنمقدمهشککنددراینصورتازآنچهمعّلمگفتهاستنفعنمیبرد،مگراینکهخودشفکرکند

وبفهمد،وچنینتعلیمیمرکبازتعلیمفهمیوفکریاست:

ازطرفدیگرمعلومشدکهتفکرامریمانندحرکتاستکهنفسطیآنازچیزیبهچیزدیگرمنتقل

میشود؛وآنکسکهطالبیکمطلباستبیندوامرترّددمیکند،نهآنکسکهواجدآنمطلباست.

پساگراینحرکتدرتعلیموتعّلمیحاصلنشود،درآنتعلیموتعّلم،تفکریانجامنشدهاست.

وچونتعلیموتعّلمامورعقلیبرسبیلفکر،یاحدسویافهماست،واینامرنهتنهادرتصدیق

بلکهدرتصّورهمجریانداردوهرسهنوع،تعلیموتعّلمذهنیاست،بنابراینعبارتتعلیموتعّلمذهن

اصوباست.

پسباتوجهبهاستداللبوعلیدرخصوصروشهاییادگیریمیتواناینطورنتیجهگرفتکهدر

ابتدایادگیریسیستمگنیکیادگیریفکریاستکهنوعیجستوجواستودروهلهدومتبدیل

میشودبهنوعییادگیریفهمی.بنابراینمیتوانروشیادگیریاینسیستمراازنوعیادگیریمرکب

فکریوفهمیدانست.



چرخه های تکنیکال 

و بازار سهام

1 



نظریة گن در چرخه های بازار2

سایکل های شناخته شده بازار 
همانطورکهمیدانیدنوشتههاوقوانینگنتاحدودیمبهماستونیازبهتحقیقاتومطالعاتزیادی
داردتاامکاناستفادهازتکنیکهایمعامالتیاوفراهمگرددودرمیانکلیهنوشتههایگنمطالبکمتری
مباحث با گن آشنایی به توجه با وظاهراً یافت استفادهایشانمیتوان مورد درخصوصسایکلهای
سایکلهاایشانبهطورجدیازسایکلهایسیارهاینیزدرمعامالتخوداستفادهکردهاست.درفصل
بازارکه بهمبحثسایکلهای الگوهایقیمت،زمان،اشارهمختصریداشتیم آخرکتابنظریهگنو
قصدداریمدراینکتاباینمبحثراتاحدیکاملترمطرحکنیموبرایاینکهبتوانیمبامفهومدرست
ومناسبتریواردمبحثسایکلهایسیارهایبشویمدرابتدایکمرورکنیمبرسایکلهاشناحتهشده
دربازاروروشهایمعمولکارباسایکلهاواستفادهازقوانینموجبهعنواننمادرسمسایکلهابرروی
نمودارهایقیمتکهازاینبهبعداینسیکلهاراتحتعنوانسیکلهایتکنیکالمینامیمودرادامهبا

جزئیاتبیشتریبهنظریاتگندرخصوصسایکلهایبازاروسایکلهایسیارهخواهیمپرداخت.

چرخٔه کوندراتیف:

معروفترینوبزرگترینسایکلهایشناختهشدهبازارسایکلکونداتیفویاسیکلتحوالتمربوطبهعلم

وتکنولوژیمیباشد.

یکیازافرادیکهدرخصوصمبحثسایکلهابسیارمطالعهوتحقیقکردهآقایکوندراتیفمیباشد.

مانند اسامی از یا و مینامند. نیز سایکل2 سوپر یا موجکوندراتیف۱ را سیکل این اقتصاد، علم در

موجبزرگ،امواجطوالنی،برایآناستفادهمیکنند.

کوندارتیفچرخههایمتناوببادورهزمانی۴۵تا6۰سالراشناساییکردکهاینسایکلهاچرخٔه

متناوبیازفواصلبینرشدوفواصلنسبتاآهستهرشدوافتورکودبازارراشاملمیشود.

کوندراتیفیکاقتصاددانروسبودکهپسازتحقیقاتزیادبررویاقتصادوبازارهایکشورهای

سرمایهداریدرسال۱۹2۰یکسایکل۵۴سالهرامعرفیکرد،اومشاهدهکردهبودکههر۵۴سال

تحوالتاساسیدرقیمتهایسهاموبرخیازکاالهانظیرگندم،کتانومسکهاوتحقیقاتاصلیخودرا

براینمبناانجامدادهبودرخمیدهد.کوندراتیفمبداتحقیقاتخودراسال۱7۸۹قراردادوازاینسال

بهبعدبهبررسیتغییراتقیمتکاالهاوهمچنیندستمزدکارگراندرکشورانگلستانپرداخت.

بدینترتیبدوراناوجقلههاویابهعبارتیقلههاینمودارقیمتکاالهاوسهامموردبررسیاوبه

ترتیبدرسالهای۱۹2۰،۱۸66،۱۸۱2و۱۹7۴قرارگرفتندکهاگراینروندراتاآیندهادامهدهیمدر

سال2۰2۸میالدیبایدشاهداوجقیمتهاوازآنبهبعدحرکتنزولیقیمتراداشتهباشیم.متاسفانه

1- Kondratiev
2- Supercycles


